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Sterre hvalfangeravreise dag Sandefjord
tar gate

lyset

23.000 tonneren «Jarilla»s sjøsetting
«Thorshammer»-båter og «Thorshavet» avsted i for

middag resten av «hammer»-håtene lørdag
Den store bulkcarrier til Anders Jahre er sluttet for 7 år

Sandefjord eller nærmere
'bestemt Thorøya blir i for
middag gjenstand for en større
hvalfanger-avreise. Fiytende 'ko
keri «Thorshavet» skal idag si
hjernbyen farvel og legger kur
sen mot sydligere farvann.
Sammen med dette kokeriet
legger også tre-fire av «Thors
fcammer»s hvalbåter ut på den
lange 'ferd mot Antarktis. I>e
øvrige «haanmer»-!båtene følger
efter lørdag, da også den tredje
av Thor Dahl-ekspedisjonene
«Thorshøvdi» drar avsted.

«Thorshavet» som går idag,
skal denne sesong fange med
ialt & båter, derav er 2 bøyebå
ter. Ekspedisjonens bestyrer og
'kokeriets fører er kaptein Finn
Andersen Ranberg. Maskinsjef
er Lars D. Davidsen og 1. styr
mann Kjell Christensen.

Det hersket travel virksomhet
på Thorøya igår for å gjøre alt
klart ombord på hvalbåtene og
«Thorshavet». Etpar svære fejø
levogner fra Danmark leverte
frosset kjøtt.

gang til Tyne for å ta ombord:
utstyr og britiske mannskaper
og derefter legger den ut på
turen til Sydishavet via Aruba
og Leith Harfoour.

Ny bestyrer og kaptein for
denne sesongen blir Jon Holtan,
Sandar, som avløser Lauritz A.
Bartho. Ekspedisjonens fangst
leder blir som vanlig Hans
Abrahamsen.

«Southern Vénturer» blir den
neste som går fra Husøflaket.
Kokeriet 'kommer fra Tyne 28.
oktober og har da méd seg de
britiske mannskaper og det bri
tiske utstyr man skal ha denne
sesong.

kerne er britiske,
«Balaena»s avgang er satt til

torsdag 5. november. Denne eks
pedisjonen får iår ca. 100 færre
mannskaper enn tidligere. På
kokeriet er mannskapet redu
sert med 50 mann og ekspedi
sjonen 'fanger des.suten kom
mende sesong med 3 båter min
dre enn ifjor.

Oktoberforbrtøkd av

strøm 6 prosent
høyere enn ijor

Det viser seg at strømfor
bruket i Sandefjord i første
halvdel av oktober ligger 6
prosent høyere enn på samme
tid ifjor. Og dette, sammen
med utsiktene til enda lavere
rasjoneringsprosent for no

vember, gjorde at styret i
Sandefjord E-verk kom sam
men igår for å drøfte situa
sjonen. Driftsbestyrer Kri
stoffersen opplyser at styret
besluttet å gå til utkobling av
gatelyset hver natt efter klok
ken 24. Utkoblingen vil bli
satt i verk om et par dager,
e-verket må først gjøre visse
forandringer, sette inn klok
ker etc.

1 Som vanlig skal Per Virik væ
re fangstbestyrer og kaptein.

«Pelagos» -ekfspedisjonen går
fra Melsomvik torsdag 12. no
vember. Samtidig går de 8
hvalbåter som ekspedisjonen
skal ha i isen. En av disse skal
være foøyebåt. Fangstbestyrer og
kaptein er som vanlig Fritz B.
Gøthesen,

Når det gjelder de øvrige nor
ske kokerier, -så er avgangsdato
ene foreløbig fastsatt slik:

Avgangen blir sannsynligvis
fredag 30. oktober eller lørdag.
31. Fangstbestyrer og kaptein er
som vanlig Harald Myhre, Sla
gen, og fangstleder er Arne Mi
kalsen, Årøsund. 1. styrmann
blir Frank Johansen. «Kosmos III» og «Kosmos IV»

10. november, «Sir James Clark
Ross» 29. oktober, «Norhval» 7.
november.

Begge Salvesen-ekspedisjone
ne skal som vanlig ha med he
likopter. Flyverne og mekani-

Samtidig retter E-verkets
styre en inntrengende appell
til alle abonnenter om å spare
det som spares kan. Det som
berger oss hittil er de beløp
kommunen har tegnet seg for
i V. K. obligasjonen og hva
private har betalt inn. Det
Ulle vi har spart, ryker med
om forbruket ikke går ned,
sier bestyreren.

Hva betyr økningen vis
a vis fjoråret?

Ja, det er nokså übegri
pelig. Vi har riktignok fått
sykehuset og Park Hotell, men
der var det jo også forbruk
ifjor. Det må skyldes at sær
lig mange-bruker panelovner
i denne overgangstiden.

'.' Vi bringer her et par bilder
fra den vellykkede sjøsetting
ved Kleier Howaldtswerke for
leden. Det var den første av de
store bulk-carriers som Anders
Jahre har bestilt ved dette
verksted. Skipet som er på

23 300 tonn ble døpt av fru
direktør Fisser, Hamburg.

Vårt ene bilde viser «Jarilla»
gli ned beddingen. Det annet
bilde viser fra venstre: Skipels
gudmor, fru Fisser, fru direktør
Westphal, direktør Westphal og
skipsreder Jørgen Jahre.

Lørdag går den første hval
fangsteikspedisjonen fra Tøns
berg til fangstfeltet. Det er Sandar formannskap «Jarilla» ventes ferdig før

jul. Skipet er sluttet for 7 år.
Det skal frakte kull fra USA
til Tyskland.

Chr. Salvesens «Southern Har
vester». Den går i første orn

seige byg
ningen på Kamfjord gard
foreslår

Ingen utvidelse
av skoletomten

på Virik

Kamfjord gard vil komme
i kommunestyret i Sandar nok
engang. Formannskapet fore
slår at kommunestyret gir
formannskapet myndighet til
å seige bygningen på Kam
fjord gard. Formannskapet
ber samtidig om fullmakt til
seige eller feste bort tomter
av Kamfjord gard.
I samme kommunestyremø

te foreslår formannskapet at
det kjøpes en eiendom. Det
gjelder «Sole», gårdsnummer
116 'Og bruksnummer 67 i San
dar tilhørende Karl Høg
mann. Kjøpesummen er 32 000
kroner og nertil kommer 1000
kroner .i.omkostninger. For
mannskapet foreslår summen
utredet av kapitalfondet over
budsjettet 1:959/60.

Sandar formannskap har be
sluttet å underrette skolein
spektøren om at man ikke kati
gå til kjøp av større tomt før
Virik skole enn opprinnelig
vedtatt. Ingen rute til

Sovjet
ekspedisjon

over Antarktis

Siljan fra Kvelde
Sandefjordsmann
i norsk sending

Ira Canada

Våen i Tjølling Sandar formannskap anbefaler
at Sandefjord Bilrutei:

får slippeFormannskapets flertalMor
slag om jordbruksvanningen i
Tjølling, ble vedtatt med 21 mot
8 stemmer i Tjølling kommune
styre igår. De 8 stemte for Hans
Tvedtens forslag.

Samferdselsnevnden i Vest
fold har sendt Sandar for
mannskap forslag til nye stop
pesteder for N.S.B.'s rutebiler
på strekningen Horten—Tøns-
berg—Larvik. Formannskapet
slutter seg til Samferdsels
nevndens forslag, men vil og
så anbefale at N.S.B.'s bilrute
får anledning til å sette av
fjernreisende i Sandar. Saken
vil komme opp i kommunesty
ret. Formannskapet foreslår
også for kommunestyret at
Sandefjord Bilruter får .inn
stille Kvelderuten på streknin
gen Kvelde—Eidet i Siljan.

Moskva: (NTB—Reuter)
Sovjetiske polforskere treffer
nu forberedelser til en stor
ekspedisjon som skal ta seg
frem gjennom de sentrale de
ler av den antartiske isørken
til den geografiske sydpol, mel
der telegrambyrået .Tass. Eks
pedisjonen skal benytte tre
kraftige snebiler, og utgangs
punktet blir' forskningsstasjo
nen Komsomsulskaya, ca. 860
kilometer syd for den sovjet
iske hovedbasen Mi Any.

Diskusjonen dreiet seg .om
vann til industri kontra jord
bruk, og Borger Huseby mente
at de burde komme på like
linje, mens ordføreren sa at
enhver industri som kommer til
bygden må tilgodesees med
vann.

Sandefjordsmannen, Erling 'Mor
ris H a n s e n ble intervjuet av Hans
Konow i den norske sendingen fra
Canada igår kveld. Erling Morris
Hansen fortalte ora den forret
ningsvirksomhet han og svogeren,
Pinn Lunde, har gående. De har nu
tre forretninger i sportsbransjen i
Toronto og skal nu opprette en til.
Han er gift med Inger Lunde og
og benyttet anledningen til å sende
hilsener til sine foreldre, Olaf Han
sen og frue, og svigerforeldre, Alf
red Lunde og frue, alle Sandefjord.

Helgerød nye skole - et hjem
Det var selvfølgelig lett å ta skolefanen og gå veien fra

den gamle til den nye skolen, og denne dagen vil dere sikkert
huske så lenge dere lever, sa skoleinspektør Torstein B j a r v i n
da han igår morges innviet Helgerød nye skole i nærvær av
elever, lærere, den «gamle» bestyreren Lars Os, den nye, Sol
veig Hveberg Mathiassen, og ordfører Kr. Kalleberg i spissen
for flere innbudte.

Festmøte for kvinner
blirxioldt måndag 26. oktober.

Fru Bergum fra Holmestrand
skal tale på møtet. Søsferboligen

i Sandar
50000 kroner dyrere

Konsesjons-
søknader i Sandar Sandefjords Blads hvalfangstnummer Det er en stor dag for dere

barna, lærerne, Helgerød krets,
ja for hele Sandar. Å ta i bruk
en ny skole er en merkedag i
Sandars historie, «en provins til
landet lagt», uttalte skolein
spektøren blant annet. Gjen
nom skolearbeidet tror vi på et
større, bedre og rikere Sandar,
rikere på kulturverdier. I en li
ten krets er skolehuset avgjort
den aller viktigste kulturverdi.

Merkedagen på Helgerød ble
i det vakre høstværet' igår, åp
net med at elevene marsjerte

under skolefanen frem til ny
skolen. Fanevakter var «gam
lebestyrer» Os og Solveig Hve
berg Mathiassen.

Med skolestyrets formann,
sogneprest Th. Østenstad og
ordfører Kalleberg i spissen tok
gjester og elever plass i den ut
merkede salen i kjelleretasjen
der skoleinspektør Bjarvin ledet
det enkle åpningsprogrammet.
Senere i måneden arrangeres
en større, høytidelig innvielses
fest.

Sandar formannskap hadde
møte tirsdag og behandlet bl. a.
en rekke konsesjonssøknader.
Samtlige søknader vil senere
komme opp i kommunestyret. enn beregnetAbraham Abrahamsen ssøk
nad om konsesjon på eiendom
men «Elgesem» ble anbefalt.

Louis Johan Bergs søknad om
konsesjon på eiendommen «Ny
gårdsløkka» ble også anbefalt.
Likeledes anbefalte formann
skapet en konsesjonssøknad fra
A/S Thor Dahl på kjøp av eien
dommene «Kamfjord I», «Kam
fjord II» og «Kamfjord III»/ i
Sandar.

iU: Saken kommer opp
i kommunestyret

(Forts. s. 3)
Byggingen av søsterboligen

ved Sandar Aldershjem viser
seg å falle kostbarere enn hva
kommunestyret fastsette som
ramme i møtet 22. desember
ii3 or.

Reidar Andresens søknad om
konsesjon på eiendommen
«Bekkelia» ble anbefalt. Deri
mot anbefalte ikke formann
skapet en søknad fra Anna og
Birger Hansen om konsesjon på
kjøp av eiendommen «Klave
:nes» og «Fjelly».

Josef Lavolds konsesjonssøk
nad på eiendommen «Sem Mel
lom» og «Sem Nordre», ble an
befalt.

Den gamle «strørasaken» mellom

Sandefjord og Sandar
For voldgiftsrett

Formannskapet foreslår nu
overfor kommunestyret å ut
vide rammen på 410 000 kro
ner til 460 000 og differansen
50000 kroner blir å føre opp
på neste års budsjett.

Rådmann lialmras! skjønnsrettens formann Krusjtsjov
til Paris

Vil De tjene mere Det ble igår, i formann-
skapsalen på Sandar, holdt
voldgiftskjønn for å få en av
gjørelse på den gamle «strøm
saken» mellom Sandefjord og
Sandar. Saken har versert si
den 1954 og gjelder Sandars
krav på forskjellige erstat
ninger i forbindelse med tapt
strømfortjeneste i byområdet
og i forbindelse med forand
ring av høyspentanlegget ved
yrkesskoleanlegget i Bugårds
parken.

beløpenes størrelse, besluttet
man å be om voldgift og kom
munene har hver oppnevnt et
medlem av voldgiftsretten.

< Formann under skjønnet
igår var rådmann Halmrast
og skjønnsrefcen består for
øvrig av e-verksbestyrer Han
sen Eik og overingeniør Tryg
ve Hodne i Elektrisitets- og
Vassdragsvesenet. Det var
rådmann Finn Sandberg som
fremla Sandefjords syn for
voldgiftsretten, mens h.r.ad
vokat Frithjof Bettum, repre
sentert ved overrettssakfører
Agerup, fremmet Sandars syn.

så må De seige mere va
rer, men varene må frem i
lyset.

Vi fører et rikelig ntvalg
i alle slags utstillingssta
tiver m.m. G-lassdisker og
montere på bestilling, ri
melige avbetalingsvilkår.

Paris (NTB-Reuter) Stats
minister Nikita Krusjtsjov og
president Charles de Gaulle
skal komme sammen til drøft
inger en tid før jul, antagelig
i Paris, opplyser kiider som
står den franske regjering
nær i Paris onsdag kveld. Det
nøyaktige tidspunktet for mø
tet er ennu ikke fastsatt.

fangeruke hvilket også
fremgår av bildet av hvalbå
tene som ligger til utrustning.

en «oppslagsbok» for de aktive
hvalfangere på feltet. Det er
nok mange diskusjoner som er
blitt avgjort efter at man har
sett efter i dette nummeret.
Spesialnummeret er på 16 si
der samt den ordinære avis på
8 sider.

De første hvalfangere' er for
lengst dratt sydover til Syd
Georgia, forrige måndag gikk
fl. kokeri «Thorshammer»,
idag går «Thorshavet» og
lørdag «Thorshøvdi». Det er
med andre ord en hektisk hval-

Innhent opplysninger
Sammen med hvalfangernes

avreise kommer også Sande
fjords Blads tradisjonelle hval
fangstnummer, som er litt av

Arthur Rismyhr A.s Da de to kommunen ikke
kunne komme til enighet om
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Seiv med nattutkob
ling er det ikke mer enn så
vidt vi holder oss på kvote
streken, forteller driftsbe
styrer Lindgren ved Tjøl
ling E-verk til vår avis.

Bestemmer Samkjøringen
at novemberkvoten skal set
tes enda lavere, spørs det
om fire timer utkobling vil
bli tilstrekkelig.

Det gjelder fortsatt at
folk går inn' for å spare alt

de kan, for det er ikke tvil
om at det er den elektriske

Norsk resignasjon oppvarmingen som tar
knekken på oss. Hvis de
som har andre muligheter
til oppvarming lar de elek
triske ovnene stå, vil det
hjelpe oss godt.kvalfangsten

Nu er det novemberkvo
ten vi venter på før det blir
bestemt om vi må gå til
strengere rasjonering.

Det er en ny situasjon som norsk hvalfangst står
overfor i den kommende sydhavssesong. Den gamle hval
fangstkonvensjonen hadde »utspilt sin rolle som be
skytter for hvalfangstindustrien og hvalbestanden. Andre
nasjoner er gått til en sterk utvidelse av sine fangstflå
ter og truet dermed å uthule hele konvensjonen.

Et norsk forsøk på å finne frem til en avtale innen
konvensjonens ramme førte ikke frem. Konsekvensen
av dette måtte da bli at Norge gikk til utmeldelse for på
fritt grunnlag å forhandle ( seg frem til en ny avtale. Hel
ler ikke dette førte frem, og man går nu til en ny syd
havssesong hvor enkelte land står utenfor konvensjonen.
Dette innebærer at konvensjonens bestemmelse om mak
simumsfangst ikke lenger legger noe band på fangsten.
Dette behøver imidlertid ikke å bety at de enkelte eks
pedisjoner kan fange som de vil. De enkelte land har full
anledning til å foreta innskrenkninger på nasjonal basis.
Dette har Norge gjort. Norges hvalfangstlovgivning er
bygget opp på hvalfangstkommisjonens fangstbestem
melser, og de norske hvalfangstekspedisjoner vil holde seg
til disse.

Småsløyd i Vesterøy
I fem oiker har det pågått

et småsløydikursus hver onsdag
på Vesterøy skole. I dag av
sluttes kurset med en utstilling.

Halfdan Asphaug
var tilstede i Breidablikk Vels

møte på Sandar igår og holdt
et meget interessant kåseri om
Bjørnstjerne Bjørnson og Syn
nøve Solbakken. Der var musi
kalsk underholdning ved Odd
var Pettersen og Dagfinn Klave -
nes og formannen, Trygve Kri
stiansen, ledet en • «blandet»
gjettekonkurranse.

og god sesong ønsker vi alle hvalfangere. Vi anbefaler oss som Deres
Sandar formannskap

foreslår at Viktor Risan inn
vilges tomt på Sjuveenga mot
at toimteavgiften, 1500 kroner,
betales kontant og at tomten er
betoygget med våningshus innen
et år.

økonomiske kontakt mens De er ute.

SETT HYREN INN
PÅ EN SJØMANNSKONTO HOS OSS

Hvalaksjer igår
Kosmos, serie I s 760 k 750.
Kosmos, serie II s 760 k 750
Rosshavet s 420 ka4os.

og vårt serviceapparat står ta disposisjon for Deres oppdrag.
Fra Vestfold

er disse elever opptatt ved
Bondelagets Folkehøgskole på
Mysen ved vinterkurset 1959—
1960:

VI UTBETALER ELLER SENDER TREKKEN, ORDNER MED FASTE
UTBETALINGER OG GÅVER, RESERVERER DEM LODDER I PENGE
LOTTERIET M. V.Tjølling kommunestyre

fatfcet Igår vedtak o<m å ga
rantere for distriktsbidrag for
elever ved Sandar Yrkesskole,
Larvik Yrkesskole, Horten Yr
kesskole tilsajrnmen 17 000
kroner.

De norske myndigheter har foreløbig fastsatt Nor
ges andel av den samlede fangst til 5800 blåhvalenheter.
Det er samme kvantum som nordmennene fanget i siste
sesong. Norge deltar med en ekspedisjon mindre enn i
sesongen 1958—59 og har dessuten redusert sitt hvalbåt
antall fra 100 til 77 altså en temmelig drastisk ned
skjæring. Også engelskmennene har redusert sitt hvalbåt
antall, mens Japan og Holland antagelig langer med
samme antall som i siste sesong. Russerne har øket sitt
hvalbåtantall på grunn av den nye ekspedisjon.

Hans Bernt Smukkéstad,
Lardal, Ragnhild Live Fyrand,
Skoger og Steinar B. Berg,
Sande.

EN BANKBOKS bør De ordne med før De reiser. Der oppbevarer De
trygt: POLISER, VERDIPAPIRER, ATTESTER, MINDRE VERDIGJEN
STANDER M. V.

En stjålet Oslobil
er funnet i et 50 meters stup

i Hanekleiven ,i Sande. Bilen
var, som rimelig kan være,
uhyre maltraktert. Lensman
nen i Sande helder til den opp
fatning at bilen har vært kjørt
ut for med vilje, efter at tyven
seiv har bragt seg i sikkerhet.

Bryggepraten. Vi har bokser i forskjellige størrelser og leien er rimelig
FRA KR. 10,- PR. ÅR.

Kom innom oss og vi skal gjøre vårt ytterste for at De skal bli tilfreds.

Som man vil forstå har Norge vist resignasjon og i
gjerning vist at man mener noe med sitt arbeide for å
bevare hvalbestanden. Man får bare håpe og tro at den
nedskjæring av fangstflåten som Norge har gjort vil føre
til en mere effektiv, rasjonell og lønnsom drift.

Det er ennu ikke helt klart hvor meget de øvrige
hvalfangstland akter å fange, men efter de opplysnin
ger som foreligger hittil vil fangsten overstige foregå
ende sesong, totalkvoten på ,15 000 blåhvalenheter, gan
ske betydelig.

PRIVATBANKEN i SANDEFJORD A/sOle Løyte
ble i siste møte i Sandar for

mannskap foreslått til kommu
nal garanti for 2. prioritets
pantelån, stort kr. 10.000 på ei
endommen «Hov». Lånet får
prioritet efter 30 000 kroner og
skal tilbakebetales over 10 år.

«Rutland T» og do do II var
innom og gjorde sin skyldighet
igår. «Karmsund» var på plet
ten som. avtalt.

• «Volo» losser fabrikkene.
«Løven III» til Larvik.
«Miriam III» ventes til nat

ten. •':

—vjuet: Fem førstepremier
ved elghiind

prøvene

Scene: Postbuisgangen.
De medvirfcende: . -
To eiere av private postkasser
i gangen.
Postmann 'med imålisnor.

Leievogtibevillingen
Sandar formannskap anbe

faler nu overfor kommunestyret
at den ledige leievognbevilling
blir gitt til Eivind Ansgar Kri
stiansen.

I disse dager steyner den norske hvalfangstflåte syd
over __ en ny sesong står for døren. Fangstlykken er
temmelig flyktig snart følger den en ekspedisjon, snart
en annen. La oss håpe at forventningene til kommende
sesong ikke blir skuffende. Vi ønsker alle våre aktive
hvalfangere god tur og en riktig god fangst.

50 år «VARMLANDINGARNA»

Fru Aslaug Hansen, Norheim,
Framnes, fyller 50 år fredag 23.
oktober.

heter den svenske filmen som vistes
på Kinoteatret igår, og som også
vil bli satt opp idag, mens en rus
sisk film står på fredagsprogram
met.

Det Mlle Vi.
Til høyre postkasser .med eselører:

Opprindelig på scenen: postkas
séieic 1, og lille vi.

Postkasseeier 1, demonstrerer
eselører: Har De sett noe så fælt?

Resultatene fra elghund
prøvene ved Vindfjellhytta
måndag og tirsdag foreligger
nu, og det har vist seg at fem
hunder fikk første premie og
en hund ble godkjent.

Følgende hunder fikk 1. pr.:
«Bill av Flise f y r» tilh.

Odd Gleditsch, Sandefjord.
Den fikk også pokal som kon
kurransens beste hund.

Studentenes Friundervisning
søker Sandar kommune om

tilskudd til kjursvirksomhet.
Formannskapet foreslår at kom
munen dekker utgiftene til lo
kale i forbindelse med kurset i
barneoippdragelse.

70 år Pørstnevnte film er en temmelig
banal, men likefullt ganske hyggelig
historie fra svenskenes «underbara
Varmland», der en fattigmanns
datter forelsker seg i enrikmanns
sønn. Vi vil tro det' er overflødig
med ytterligere kommentarer. Fil
men er tatt opp i nydelige farver,
og man får se mange usedvanlig
vakre landskaper.

Det lyses for
motormann Jan Robert

Granhaugen, Horten og fa
brikkarbeiderske Reidun Hidle,,
Stokke.

Fru Bertha Walle Eriksen fyl
ler 70 år idag, 22. oktober. Da
gen tilbringer hun hos sin dat
ter i Fredriksborgveien 11,
Bygdøy.

Lille vi (bedyrende): Aldri!
Postkasseeier 2 ned , trapp til

venstre, muntert smilende1 : Skal
Mii bédre! (Simånynnende): bedre
og bedre dag for dag!

Positkasseeder 1, nølende: Mener
De ?

Handelsregistrethandelsgymnasiast Jan
Bjerkholt Johannessen, Lar
vik og kontoraspirant Gerda
Synnøve Haraldsen, Skolmerød,
Sandar.

Capri Tobakk- og Fruktfor
retning drives ikke lenger av
Torfinn Sundby, men er over
tatt av Thordis Karlsen, Gran
holmen.

«B jør n» tilhørende Arne
Øyjordet», Vingnes. ' Norsk
Kennelklubbs premie.

«B ise n» tilhørende Bern
-1 hardt Henriksen og Ellen Jo
hanne Næss, Ådal. Vant også
Strømmes-pokal.

«Troll 2» tilhørende ken
nel-Fritzøe, Larvik.

«T r o f a s t» tilhørende Stei
nar Åsand, Hakadal.

«M ax y» tilhørende skogs
bestyrer Jon Aas, Siljan, ble
godkjent og fikk dessuten Ole
Brekkes gavepremie.

Arrangørene betegner prø
vene som vellykkede, og de to

Observasjoner kl. 22 igår Postkasseeier 2: Pussig !..
Der kommer han alt:

Samtlige snur seg. Postmann med
målesnor inn fra dør i bakgrunnen.
Begynner tausi å måle postkasse-
brettet.

Lille vi: Blir det plastkasser nu
kanskje, gjennomsiktige ?
- Pøstkasseeier 1: Det forbyde....

Postkasseeier 2: Hysj! Kanskje
rustfrie stålkasser ?

Postkasse eder 1 og lille vi i mun
nen på hverandre: Nei hva sier
De!

 Postkasseeier 2: Hva jeg sier?
Jeg bare begynner: Jag hoppast.

Som forfilm ble vi servert en
overordentlig morsom dyrefilm, der
forskjellige utgåver av dyreslekten
er personer i en tro kopi av vårt
menneskelige samfunn.

Vi kan ikke anbefale dette til noe
annet enn tidsfordriv, men man
kan saktens finne verre mater å
kjede seg på. Især hvis vi også
ikveld får noen høyst kjærkomne
regndråper.

Barometerstand
Temperatur

750 'mim
7 gr

Høyeste temp. siste døgn 11.5'-gar.
Laveste- temp. siste døgn 3,5 gr
Nedbør kl. 8 igårmorges 0.8 mm,

Født
Sandefjord sykehus 21. okto

ber: Gudrun, født Samuelsen,
og Henry Andersen, Sandar
en pike.

Anne Marie, født Andreas
sen, og Hans, Petter Andersen,
Sandar en pike.

Roklubben
hadde hyggemøte på Ge ira-

stadir igår og 18—20 stykker av
medlemmene hadde reis>t opp
over.

VÆRET HELMER STUBO & CO.:
M.s «Black Swan» ankom Ant

werpen 19.10, videré best. for
Rotterdam.

Værvarsler som gjelder til i
natt: Ytre Oslofjord: Vestlig
bris, stort sett pent vær. God
sikt. Østlandet med Oslo: Skif
tende bris og lettere vær. Til
dels pent vær i ettermiddag.

Værutsikter for fredag og lør
dag: Vind av skiftende retning,
tildels kuling på kysten, skiften
de vær med noe regn av og til,
fortsatt forholdsvis mildt.

E-nd.
Ved kuauksjonen

hos Richard Sem på Sem søn
dre igår, ble alle dyrene solgt.
Det var 8 kuer og to drektige
kvier. Prisene varierte fra 1150
til 1900 kroner, og gjennom
snittsprisen ble vel 1500 kroner.
Det er alminnelig bra pris.

M.t «Staberg» avgikk Isken
drun 14.10, ventes ankomme
Mena 25.10.

Barnelaget
«Elisabeth Edland» M.s «Stavern» avgikk Norfolk

15.10, ventes ånkomme Alex
andria 31.10.

dagene på Vindfjellhytta har
vært en velkommen adspre
delse.

har festmøte i Losjelokalet i
kveld. Det blir tale, film, tablå,
musikk og utlodning.

M.t «Stavik» ankom Curacao
17.10, videre bestemt for Bo
ston.

Jag hoppast, tra-la-la-la
Alle ut.

Sammivel

Høirekvinnene i Vestfold
Bryllup feires

lørdag 24. oktober av frk. In
ger-Johanne Paust og herr Ed
vin Arnold Nielsen, begge San
dar. Adr. for dagen: Hotell Kong
Carl. Vielse i Sandar kirke kl.
16.30.

har holdt formannskonfe
ranse i Tønsberg, ledet av for
manaen Eli Jensen. Represen
tanter fra 20 lokalforeninger
avla rapporter om virksomhe
ten, og opplegget for kommen
de toårsperiode ble diskutert.
Kommunevalget ble også be
handlet.

Anders Jahre flyttet inn i Hvalfangstens Hus

Blomsterhandlerne i Vestfold
arrangerer imorgen aften et

blomstershow på Fylkesmuseet
i Tønsberg.

Sjømannsskole-elever
i Tønsberg, ca. 30, fordelt på

det tro «sjømannslinjer» for
navigatøren, maskinister og
stuerter/kokker skal gjennom
gå et kursus i gymnastikk og
gymnastikkinstruksjon. Det er
Statens Velferdskontor som
står bak tiltaket.

En tidligere Andebu-mann
områdeplanleggingssjef i Mø

re og Romsdal, Gunnbjørn Ho
land, har tiltrådt sin nye stil
ling' som fylkesarbeidssjef i Te
lemark.med VICTORY-SNIPP får De

hos oss.

Hvit
Rutet

kr. 34,50
» 37,

Verdier for flere tusen kroner
er blitt stjålet ved en serie

hytteinnbrudd i Borre i den se
nere tid. De skyldige, et ekte
par, er blitt anholdt, og ekte
fellene har påvist gjemmeste
dene for de stj alne saker.

Vi bringer her et bilde fra trap
pehallen i Hvalfangstens Hus, hvor
Anders Jahre nu har flyttet inn
med alle sine rederikontorer i 9. og
10. etasje. Den stilige trappehallen 18. etasje skal. Norges Hval
er sett fra toppen og ned, man fangstforbund, Hvalfangstens Ax-

skjønner at det kan bli mange
trappetrinn å gå. Derfor har da
HvaLfangstens Hus også sine egne
og hpist moderne heisanlegg.

beidsgiverforening og Hvalfanger
nes Assuranceforening ha sine kon
torer.

Kontorene er både vakre og
smakfullt utstyrt, men innrednin
gen er ikke helt ferdig, selvom man
nu altså er flyttet inn.

• |p-: : '' ' '"I"

ill.

£2§?

Sg Peres nye kjekken... *

 fyr De forandrar

det gamle!

en tegning, eller W?-« fli

MK-KJØKKEN

be oss måle opp kjøkkenet og utarbeide en planløsning med
prisoverslag, gratis og uten forpliktelser for Dem Hos oss
tar De demonstrert de enkelte seksjoner i NORDIA MK-
k|økkenet.

eller

??c l?f^l!n.^nks lLmå,riss av kjøkkenet og sender det til
A/S MODERNE KJØKKEN, Ulvenvn. 63, Oslo, Postboks 55
S Å T.! r!S ark ! te,!s ter Planløser kjøkkenet og sender Dem
et modellfotografi. Denne servicen koster kr. 15,—, men ved
en eventuell bestilling blir beløpet trukket fra.

\ MODERNE KJØKKEN "A"™"

Storgalen
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Stemningsfull føtttakke
fest i Smiat kitke>

FN-dag i Kvinne-
-;  .;.    - ::';:   -..._

rådet
Sandefjord og Sandar Kvinneråd

har møte i Sanitetens Hus åmorgen
og markerer FN-dagen denne dag
i stedet for lørdag, ved at et av
medlemmene forteller om gløtt inn
i flyktningeleirene. Det blir også
referat fra Nasjonalrådets lands
møte i Oslo. der man overvar av
dukingen av dronning Maud-statu
en og hvor Julia Sæthern trakk seg
tilbake som formann og Astrid
Rynning ble ny formann.

Hvordan blir
landslaget

mot Nederland!
Roftekrigen sluff -

Roffekrigen
fortsetter!Norges Fotballforbund offentlig

gjorde navnene på 17 spillere til
landskampen mot Nederland 4. no
vember. De 11 som skal spille, vil
bli uttatt måndag.

Det er bare rett og rimelig at det
må bli forandringer fra Gøteborg
kampen. Vikingene Sverre Andersen
og Edgar Falch må ha vært meget
svake på Nya Ulevi, siden deres
navn nu ikke er å finne blant de
17. Efter vår mening burde ikke
Falch idetheletatt ha spilt mot
Sverige. Hans form har ikke vært
den beste iår og når man nu en
gang har en venstre back som Yng
ve Karlsen, skulle det være unød
vendig for UK å ty til Falch. Den
ne gang er endelig Yngve Karlsen
med, og det nia være en selvfølge
at han blir med på laget. Hans
Saksvik spilte så sterkt i B-lands
kampen at han muligens blir høyre
back fremfor Arne Bakker.

•Sunnhetsbetjent I. Bødtker
i Sandefjord kunne igår opp
lyse at årets storoffensiv mot
rotteplagen er avsnittet.

Og dette betyr at krigen
som sådan er slutt?

Nei, langtifra! Det -er
ganske viktig å peke på at
hus-eiere i rotteplagede eien
dommer, som ennu ikke har
hentet gift til utleggelse, kan
hente gift på kommunens
fylleplass på Kamfjord.

Altså rottekrigen .er
slutt, men fortsetter?

De kan godt si det slik.
Og at krigen nu vesentlig

tar sikte på opprydningsak
sjoner i de stillinger.soml fi-1
enden fremdeles holder be
satt?

HHHSHHBI

Sverre Andersen, som vi altid .har
regnet son en pålitelig og dyktig
keeper, vår beste efter Asbjørn
Hansen, er altså heller ikke med.
Asbjørn Hansen er fremdeles ska
det, og Roar Martinsen, Asker, og
Svein Weltz, Frigg, er tatt ut. Det
synes rart for de fleste at Frank
Nervik, Brage, ikke er foretrukket.
"Vel var han svak i landskampen
iflspt Danmark for noen uker siden,
mén i B-landskampen søndag le
verte han det helt store.

Så storartet er det igruri
nen ikke nødvendig å si det.
De kan bare nevne at de som
har forsømt å legge ut gift
tidligere kan få uthevert rbt
tegiftpakker på det sted vi
oppga, sa sunnhetebetjenten
nøkternt.

Det bugnet av markens grøde ved alterringen.
Fra alle kanter av Sandar

strømmet folket sammen til
høsttakkegudstjeneste i Sandar
kirke igår kveld. Og som så ofte
før opplevde de en rik høytide
lighet i sin -gamle kirke. Kirken
var pyntet med høstens løv, og
markens grøde, vakkert arran
gert i koret, stemte sinnet til
takk og lovsang. Speiderpikene,
som har æren for den stilfulle
utsmyknihg, fortjener stor takk
for sitt strev.

Menighetens gamle sogne
prest, prost Ole A. B. Prytz, for
rettet og talte ved gudstjene
sten. Med utgangspunkt i en av
høsttakkefestens epistler talte
han om nødvendigheten av å se
Gud og hans gjerninger i natu
rens stor everden. Det har visst
aldri vært mere nødvendig enn
i vår tid med de store frem
skritt i forskning og teknisk ut
vikling. Gud kan så lett bli bor
te, men Gud er naturens herre
og livets goder er gåver fra hans
hand. Vi skylder å takke og vi
skylder å bruke hans gåver til
velsignelse for hverandre.

Gudstjenesten bød på vakker
sang av fru Sommer Pettersen
og skjønn musikk ved organist
Berulfsen og Grant Engvik. Som
vanlig ved høsttakkefestene, var
det ofring til bygdens sanitets
foreninger og menighetspleien.
Der kom inn vel 800 kroner.

Belgerød skole -
(Leif Ramberg var ikke tilste
de), hovedentreprenørene Tryg
ve Boye Pedersen og Johan
Holm, rørlegger Gunnar Ander
sen, elektriker Dagfinn Enge,
malermester Haakon Eriksen,
kretsformann Einar Næss og
herredsgartner O. Liabøtrø.

Skolen er blitt ganske ri
melig, fremholdt skoleinspektør
Bjarvin og la elevene på minne
å holde den pen.- «Vi tren
ger ei slotter, vi vil kun et
hjem» og et hjem har vi villet
skape. Vakre omgivelser vek
ker sansen for det vakre og sti
mulerer til det gode i den opp
voksende slekt. Ta vare på
skolen og hola den i ære. Måtte
lærerne hjelpe barna til at Hel
gerød skole også i fortsettelsen
blir et inspirerende arbeidssted
og miljø. Skoleinspektøren øn
sket tillykke og erklærte skolen
for åpnet.

Nøklene ble overlevert Solveig
Hveberg Mathiassen og krets
formann Næss understreket
skoleinspektørens anmodning
om å holde skolen pen.

Lars Os gratulerte og minnet
om 6. november for 53 år siden
da gamleskolen ble åpnet. Til
alles store begeistring sang den
snart 70-årige Os en folkestubb
om troll. «Det er mye som trek
ker barn og ungdom tii seg.
Skolens fane, bygget over moti
vet «Herre ta i din sterke hand»
viser at Han skal være vår hjelp
frem til siste stund, sa Os.

Efter «Gud signe vårt dyre
fedreland» gikk elevene til hver
sine klasserom hvor det ble ser
vert epler skolen hadde fått i

En glad og stolt krets
formann for Helgerøa, Ei
nar Næss, kunne igår
morges heise flagget for
første gang pa Helgerød
nye skole. Flagget foldet
seg ut under trompetfan
fare av den 13-årige gut
temusikant Tor Stange
og 176 elever kunne ta
den utmerkede skolen i
bruk.

Hvalfangsf
kontrollørene

denne sesong

fSorts, fra 1. side).
Pierre. Skoleinspektøren presenterte

ordfører Kalleberg, sogneprest
Th. Østenstad, byggekomitéens
formann, Peder Jakobsen, ko
mitémedlemmene Marie Anvik,
Henrik Brekke, Thorbjørn Jør
gensen og Knut Gj ertsen, byg
ningsinspektør Johs. Nordsveen,
byggeleder Olaf Skjelbred,
sløydkonsulent Kåre Åberg

Blir det ny
rekord på

Vestfoldbanen? Yngvar Yataker
vant skjeen

Ombord på de 8 pelagiske
hvalfangst-ekspedisjoner tje
nestegjør kommende sesong
følgende kontrollører:

«Thorshavet»: Ole B. Eggjar,
Slagen og Harald Berg, Tøns
berg.

«Thorshøvdi»: Karl Johan
Pettersen, Tønsberg og Frode
Haugen, Oslo.

«Thorshammer»: Eivind Da
nielsen, Nøtterøy, og Oscar
Slottsvik, Oslo.

«Sir James Clark Ross»: Rei
dar Ravninger, Horten og Rolf
Moss, Tønsberg.

gave og brus innkjøpt for ren
ter av von Dittens legat. Gjes
tene ble servert kaffe og kaker
i håndarbeidsrommet der ord
fører Kalleberg takket for ma
ten.

Det'\var- Statsbanenes håp at
Sandefjord kommende søndag skul
le klare å..sette ny passasjer-rekord
på Vestfoldbanen. Hittil har imid
-lertid «bare» ,600 kjøpt billetter til
«•finale-toget» og selvom det ennu
er tid til å sikre seg plass på
ekstratoget, er det neppe trolig at
man greier å komme over 1000 rei
sende. Denne flotte rekorden såtte
Sandefjord for to år siden da Ball
klubben møtte Fredrikstad i NM
linalen.

Tjølling kommunestyre
vedtok enstemmig å bære sin

del av utgiftene ved ominnred
ningen av 2. etasje i Herregaar
dens østre fløy til skolelokaler
for Den Høyere Skole. Tjølling
har 85 elever ved skolen hvilket
utgjør en andel på 6 141,55 kro
ner.

Yngvar Vataker vant Miniatyr
skytterlagets skjeskytning igår
'med 293 poeng. De neste ble Au
dun Vamråk 208 pluss 20 i respit,
Gunnar Thorsen 257 pluss 30 i re
spit, Jon O. Larsen 277 pluss 7 i
respit og Fer Tyvand 253 1 pluss 30
i respit. Der var ill deltagere.

Tross høytidelig innvielse
om noen uker, er denne.dagen
den største for alle,.sa ordføre
ren, som uttalte sin glede over
at man ikke hadde gått til på
bygg av den gamle skolen og
valgt tomten hvor den nye sko
len nu ligger. Det er riktig å
bygge nytt hvor lærere og barn
blir kjent med det nye og det
skolen skal gi. På kommunens
vegne gratulerte ordfører Kal
leberg, Helgerød krets, bygge
komité, skolestyre og alle øv
rige som har hatt hand om
dette vellykkede arbeide.

25 års jubileum
for speidei ne

i Frelsesarmeen

«Run» efter
finalebilletter

igår

Vannverkskomitéens

forslag angående arbeider på
vannledningen Gloppe—Vollen,
ble enstemmig vedtatt av Tjøl
ling kommunestyre igår kveld.
Anleggsomkostningene regner
man vil komme på kr. 2 000,—.

Ny tippekupong «Norhval»: Herman Kolde
rup Sundt, Oslo, og Halvor
Scheie, Oslo.

«Pelagos»: A. Baglo, Tøns
berg, og Eivald' Sten-Halvor
sen, Horten.

«Kosmos III»: Josef Sidney
Monsen, Horten, og Thorstein
Kristiansen, Sandefjord.

«Kosmos IV»: Leif Stuen,
Tønsberg, og Harald Tømmer-
ek, Nøtterøy.

Over 150 mennesker deltok i spei
derguttenes 25 års-jubileum i Frel
sesarmeen igår. 81. a. var avdelings
lederen, Eivind Helland til stede,
Walther Gulliksen, og flere av de
tidligere speiderne. To av dem var
med ved starten for 25 år siden var
også tilstede, nemlig Kjerulf Elge
sem og Lars Ringdal.

1. Blackburn—Manchester U
2. Blackpool—Preston
:3. Everton—Leicester
4. Fulham—West Ham
5. Luton—Burnley
6. Manchester C.—Tottenham
7. Nottingham—Chelsea
8. Sheff.W.—West Bromw.
9. Bristol Rovers—Cardiff

30. Huddersfield—Sheff. U.
IJ.. Leyton Orient—Middlesbr.
.12,, Sunderland—Liverpool

Det var kø efter finale-billet
ter utenfor Odd Gjertsens
sportsforretning igår morges.
Det var fremdeles billetter til
«Store Stå»-tribunene å få, og
i løpet av vel 1. time var samt
lige solgt. Det er fortsatt billet
ter igjen til cup-finalen på Ul
levål søndag, men nu dreier det
seg kun om billetter til stå
tribunen i østre sving, klokke
svingen.

Også «Store Stå» utsolgt

F. J.
Et forslag fra

Magnus Aasheim. (A) ble sa
ken om salg av tomt fra fri
arealet i Bergeskogen utsatt på
møtet i Tjølling kommunestyre
igår.

Pesten ble ledet av korpssjefen,
major Alfred Moen. 30 av speider
 guttene var med og bidro til stem
ningen med sang og opplesning.
Speiderpikene, ulvungene og sol
strålene var også med, likeledes
foreldreforeningen, og der ble over
rakt gåver til jubilantene. Der ble
gitt et interessant tilbakeblikk på
de 25 år. Major Moen viste lysbilder
fra speiderlederstedet, Sverveli. Alt
i alt' ble det en meget hyggelig ju
bileumsfest.

Alt ble solgt ;
i dødjsboauksjonen.' på. *"Elge

sem igår. Mange mennesker var
møtt frem i det vakre. høstvæ
ret og ikjøpelysten var god.
ble solgi endel innfcio og løsøre
fra Anthonie og Jiilius Johan
sens dødsbo.Kr. 15,-

betaler vi for Deres

gamle barbermaskin

hvis De kjøper en

fttfogføéePHILISHAVE PILOT

SELVKLEBENDE

TETNINGSLISTHar De savne!
innpakke! brød ?PHIUSHAVE>^PILOT

for menn som holeter på toppteknikk Vårt nye vitaminiserte brød
er hygienisk pakket i rufttett
plastpose. Det er velsmaken
de og meget holdbart.

Utsalgspris kr. 1,18.
Deres kjøpmann har det

& Sønn / i
B 9

EFTF.

H. M. HansenKONGENSGATE 15
éggtå?? '?

Skaff Dem et lunt hjem. Et hjem uten
trekk, med mindre brenselsutgifter.
Bruk TETTEX selvklebende tetnings
list.Telefon: Sentralbord 65 000

f A TOMET TETTEX er s-t-r-e-k-k-e-1-a-s-t-I-s-k.
TETTEX leveres i flere bredder.
Passer til alle dører vinduer.
TETTEX leveres både med uten filt.
Økonomipakket.

BRUK

m m
atpj«iMIL:Q!  :'*">!!! l

MOT TREKK

DEMONSTRASJON

i ettermiddag hos :
Odd Gleditsch

og hos :
Drep dem m*l.
Nei. Det vil bringe Fanto

mets vrede over oss.
Før dem til landsbyen;

Hvem en vant disku
sjonen?

Bortkastet tidi
Nei. Dette er viktig. Hvis vi noe.

Skal trosse Fantomets m§rke, Ikke lenge Omgali tar
£an bare høvdingen avgjøre det. alltid noder.

Ja, fremdeles i live det er
G. A. Bøe.

Ingen. De vil la høvdingen
avgjøre det.
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urøLL

VARDEX-TOOTAL

med -victory-snippen
far De hos

Se annonse siste side.
Kjop hos Gjekstad

det er god forretning.

Yet De

at vi ligger med et kj empeut
valg av «Veggen» reoler j alle
tresorber.

Vi setter opp reolene gratis
i alle iijem, forretninger og
kontorer. Be om brosjyre og
pris og vi star til tjeneste.

Med hilsen

Arthur Rismyhr A.s

Radio - Fjernsyn - Komfyrer

Vaskemaskiner Stovsugere
iForer kun solide typer i rikt oitvalg. Avbetaling ordnes

pa egne kontrakter og terminene1 betales i min forretnnig.
Rask og fullgod servis ydes. Ring telefon 62' 672;

HALYARD HAAVALDSEN
Anders Abrahamsen

Fevang pr. Sandefjord.
Telefon: Pevang T 0 04 8.

Spesialitet: Flensekniver, skjolper,
rompespader, linekuttere.

SE BEDRE MED BEDRE BRILLER!

Resepter
ekspederes
omgaende.

La oss vise Dem en GOD brille
som passer for Dem, men husk
,det skal vsere med Zeiss-glass.

Forhanidler
ENDRE LINDS EFTF.

G. 'Gftilseth & Co. Storgaten 16

Sandefjord Menighetspleie

JULEUTIODNINGEN

En rekke gjenstander er utstilt i Skotoy-Utsalget
A/S., Storgaten, og Melkeutsalget, Aagaards Plass.
Loddsalget foregar disse steder i forretningstiden.

Inntekten gar til byens trengende.

Stott saken! Kjop lodder idag!
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Skal hvalen dø av blodpropp? Kvinner til
Antarktis ?

klørne er laget i stål og såle
des ganske elastiske.

Harpunen© blir .ofte ganske
forvridd efter bruk. ©medene
ombord i kokeriene har som
oppgave å rette harpunene
igjen. Også harpunleggene til
kullsyre-typen er det mulig å
rette i smien ombord. Men gra
natep med! klørne på,' kan bare
brukes en gang.

Med den nye kullsyreharpunen kan
man slippe granatsplinter i kjøttet

Norske, kanadiske og russi
ske kvinner har lenge virket i
Arktis. På Svalbard har man
ge kvinner utført fremragende
arbeid, noe fylkesmann Bal
stads frue skrev en berømt
bok om. I Point Barrow og an
dre utposter i Alaska har ka
nadiske og norske kvinner vir
ket i forskningens tjeneste.

Klørne har en støtteanordning som hindrer
harpunen i a ga tvers gjennom hvalen

Disponent Wetlesen mener at
den viktigste fordelen ved: kull
syreharpunen er at kjøttet iklke
blir  ødelagt av splintrer fra
granaten. Her blir det ingen
isplintrer bare et vanlig «sår» i
hvalen. Det er også en fordel
under opparbeidelse av hvalen
Der blir ingen granatsplintrer

Men i Antarktis har det vært
få kvinner. Dog har det vært
ende.!, norske.

Nu blir det meldt fra New
York at man har tillått at
kvinner skal få tjenestgjøre
ved den amerikanske stasjon
ved Mc-Murdosund sesongen
1960—61. Det er tale om fire
kvinner.

;il å ødelegge flenseknlver og
jensager.
Endel hvalskyttere som var

ilstede ved' prøveskytingen syn
es harpunen var vel lang. Selve

Under det forlengede geo
fysiske år bygget amerikaner
ne i alt syv forskningsstasjo
ner i Antarktis. Det er også
amerikanske kvinnelige skri
benter som har anmodet om å
få være med, og de minner i
sine ansøkninger om at flere
norske kvinner har oppholdt
seg i Antarktis og russiske eks
pedisjoner har hatt kvinner
med. Deres amerikanske søstre
krever rett til å overvintre i
Antarktis.

A. F. KLAVENESS & CO. A/S:
«M/S «Bonneville» v. ank. Hong

kong ai/ib.
M/S «Bougainville» v. avg. Los

Angeles 24/10 for Manila.
M/S «Bronxville» ank. Filippin

ene. 15/10.
M/S «Castleville» v. avg. Singa

pore 22/10 for Djakarta.
M/S «Corneville» laster på Vest-

Afrika til 30/10.
M/S «Crestville» ank. Norfolk

17/10.
M/S «Francisville» v. ank. Hou

ston 221/10.
M/S «Glenville» v. avg. Ceylon

22/10 for Djibouti;
M/S «Granville» v. avg. Cork

24/10 for London.

Harpunen slår i kanonen og sakkyndigheten diskuterer Til høyre ingeniør Huseklepp.

Skal hvalen dø av 'blodpropp og hjertelamimelse? er spørsmål
et man stiller seg eiter å ha overvært en prøveskyting med den
nyesitø typen av kullsyreharpiunen. Den nyeste harpunen er ikke
prøvet på hvalen' ennu, det er bare dens gang gjennom-, liuifjt og
vann som de sakkyndige' har sett foreløbig. Det skjedde i Tenvik
på Nøtterøy for noen dager siden og prøveskytingen var vellykket.
Nu var det riktignok blikk stille, slik at.der var ingen bølgetopper
til å forsøke' å, bringe harpunen ut av dems bane. Nu er det opp
til de forskjellige redere om de vil prøve den på feltet.

hval syhker og det er da en stri
jobb å få halt den opp på over
flaten igjen. Disponent Wetle
sen hevder at det ikke er nød
vendig å treffe hvalen i de vi
tale deier med den nye: harpun.
Kullsyregassen går i blodet på
hvalen.seiv om harpunen råker
den i halen. Kullsyre i blodet
fører til. blodpropp og lammelse
av hjertet.

Påbod om utdannede
diakoner på hvalfangst?

Sykepleierske som legemedhjelper
på «Balaena»-ekspedisjonen

Kullsyreharpiunen er konstru
ert, ved samarbeide mellom dis
ponent C. U. Wetlesen, Osfo og
ingeniør Gunnar Huseklepp ved
Husø Verft. Selve kullsyrehar
punen har vært prøvet før, men
nu er harpungranaten forbed
ret.

propp og i den proppen er det
et membran, Når selve harpun
granaten eksploderer rinnvir

fcer dette' sjokket på en féngr-j
hette;. Den går av og ødelegger
membranet slik at fcullsyren
fritt kan strømane ut gjennom
et 15 millimeters hull. Den fly
tende kullsyren omdannes så til
ca. 2000 liter kullsyregass.

Denne gassmengde regner
man med er tilstrekkelig til å;
holde hvalen flytende inntil
hvalbåten kommer opp på siden
av den for -å «flagge»- den og
pumpe mer luft i den. Det hen
der rett som det er at dauskutt

M/S «Hopeville» pass. Panama
19/10 underveis Los Angeles.

T/S «KingsVille» v. ank. Filippin
ene 22/10.

Og så var det den nye har
pungranaten. . På /konvensj
onelle harpunene er harpun
"klørne på på leggdelen av har
punen. Slik er det ikke på den
nye harpunen. Der er klørne på
granaten og de blir sprengt ut
idet kruttladningen i granaten
eksploderer.. Ved eksplosjonen
blir der et. kuleiformet- rom der
kruttladningen lå. Klørne har
har også liver- sin støtte, som
gjør at det ikke kan falle1 til-,
bake. Disse .harpunene skulle
således ikke ha så lett. for å gå
tvers gjennom hvalen. Harpun-

• olar
M/S «Leoville» reparerer i Rot

terdam. Legemangelen og hval
fangstekspedisjonene er kom
niet sterkt i søkelyset ihøst ef
ter at et kjedelig tilfelle fra
Haugesund (Suderøy) er truk
ket frem i avisene ihøst. Ba
re i liten grad kan skylden
legges på legene, heter det.
Men samfunnet er meget å kri
tisere og må ta hovedskylden
for det som er skjedd idet det
tillates ukvalifiserte leger å ta
ansettelse som skipsleger.

Vil det by på problemer.
å skaffe utdannedé diakoner?M/S «Libreville» v. ank.Beyrouth

22/10.En underlig hval, ja. Harpu
nen er ombord i båten. Asbjørn
Andersen i forgrunnen og Jan
Wessel Asphaug kveiler line.

M/S «Mandeville» v. pass. Suez
20/10 underveis U. S. Atl. ,

M/S «Oakville» v. avg. Cuba 21/10
for Los Angeles.

M/S «Pleasantville» v. ank. Hong
kong 23/10.'

T/S «Queensville« anl. Los Ange
les. 18:—19/10 underveis Manila.

M/S «Roseville» v. ank. Puerto
Cabello 21710.

Jeg synes ikke det skulle
være noe problem. De måtte
selvsagt ha skikkelig betaling.

Lot det seg ikke gjøre å
forhyre utdannede sykepleier
sker?

Det er 1 harpunleggen kull
eyren ' ligger. Harpunleggen Hiar
et annet utseende en de kon
vensjonelle. Leggen er hui og
hvailinen festes til en nylon
stropp sam er festet til to hul
ler i harpiunleggen. Det går fenn
kilo kullsyre i Iwer niarpunlegg.
Harpunleggen tettes oned en

harpunleggen er bare 10 om.
lenger enn de konvensjonelle.
Granatene er noe' tyngre', 19,5
og 20,5, mot 13 kg. som de stør
ste av de vanlige igramateme
veier. Samme kruttladning Ibru
kes i granatene og de samme
kanoner. Kullsyreharpunene går
noe burtigene einn, de vanlige.

Til stede ved' prøiveskytkigen
var foruten ihivaliskyttieire og
representanter' for rederiene,
også 'byråsjef Erik Moe i Indu
stodeparfteimenitetjs: faniglstkon
tor, inspektør Harald Østby
ved samme kontor og major E.
S c h j o 1 d ved Kongsberg Vaa
benfabrikk. Ingen hadde noe
negativt å si om denne prø
ven; De' syntes harpunen gikk
bra i vannet, men ville selv
følgelig ikke uttale' seg katego
risk om den nye' harpunen før
den var gjennomprøvet på fel
tet..

Blant så mange mann
folk? Nei, jeg tror ikke det vil
være hensiktsmessig. En  dia
kon vil nok være løsenet.

Er legemangelen så stor
at det byr på vanskeligheter å
skaffe kvalifiserte leger til
hvalfangst?

Vi har jo en viss mangel,
men dette tror,jeg vil løse seg
seiv i løpet av de nærmeste
årene. Vi skal bare huske på
at det er ikke så stor lønnsfor
skjell idag at det frister til. av
brytelse av sykehusutdannel
sen for å dra på hvalfangst.

Men jeg vet at mange rede
rier setter som betingelse at en
lege som forhyres har sykehus
og kirurgisk utdannelse. Kan
vi få en bestemmelse om ut
dannede diakoner, tror jeg mye
vil være vunnet.

IM/T «Sir James Lithgow» v. avg.
Gibraltar 22/10 f. o.

M/S «Somerville» v. ank. New Or
leans 21/10.
. M/T «Sommerstad» pass. Gibral
tar ia/10 underveis Stockholm.

Det tilfellet som ble be
skrevet var nifst. Jeg kjenner
personlig! overlege Stray ved
sykehuset i Haugesund og vet
at den uttalelsen han kom med
var berettiget, sier direktør
Kr. E. Schreiner ved Sentral
sykehuset til Vestfold Arbei
derblad.

Det må være en absolutt
forutsetning at en lege som
forhyres til hvalfangst har en
del sykehuspraksis og at han
har utdannelse i kirurgi. Vide
re bør det være klart at man
ikke kan bruke hvem som
helst som narkotisør. Det bør
være fullt utdannet diakon til
dette arbeide. Ja, det er helt
uforsvarlig at man ikke har
det, sier direktøren.

OLAV RINGDAL:
M.s «Gregers Gram» belig

gende Vrengen.
M.s «Ringdrude» v. Fort de

France 27.10.
M.t «Olav Ringdal Jr.» v

Sarnia 20.10.
M.t «Ringerd» v. Odessa 31.10
M.s «Ringij ell» beliggende

Vrengen.
M.s «Ragna Ringdal v. Cura-

cao 24.10.
M.t «Ring Chief» beliggende

Vrengen.

det. Det er litt mye «bøle
rverk», sa han, men det bryr vel
ikke skytterne seg om. Det er
jo oss som gjør klar til skyt
ing.

En • hvalbåtstynmann fulgte
nøye med i det som foregikk.
Han så både på ladimgen og de
andre' forberedeiseme til skud

Direktør Einar Vangstein i
Norges Hvalfangstforbund, ut
talte til Tønsbergs Blad at
Hvalfangstens Arbeidsgiver
forening har tatt opp saken
med departementet på generell
basis. Hvalfangstselskapene
gjør alt de kan for å skaffe
mest mulig kvalifisert lege
hjelp til sine kokerier. Det er
imidlertid en kjensgjerning at
det er mangel på> legekraft
ikke bare på hvalfangst, men.
også her hjemme, f. eks. i
Nord-Norge. Hvalfangstselska
pene søker hver sommer efter
leger, både i dagspressen og le
getidsskrifter, og vllger alltid
den best kvalifiserte av søker
ne. Som regel er også disse le
ger kirurger.

Skuddet går og harpunen og linen forsvinner ut i krutt føyken. Det er Jan Wessel Asp
haug fra Henriksens mek. Verk sted som er prøveskytter.

Rederiet N. R. Bugge, Tøns
berg har ansatt en fullt utdan
net sykepleierske sem lege-»
medhjelper på «Balaena»-eksjt
pedisjonen i denne sesong.

Vi, og vår lege, dr. Reidar
Wdvart, Oslo, ville ikke ta
chansen på at noen ligrøende
historie som den ombord i. «Su
derøy» skulle kunne hende på
vår ekspedisjon. Det en
trist historie og det er klart at
noe måtte gjøres for å rette på
forholdene, sier sltfpsreder N.
R. Bugge.

 il venstre ingeniør Huse klepp med granaten slik som den ser ut efter sprengningenøyre Jan Wessel Asphaug med harpunleggen og en granat før sprengningen.

BAitOGRAF ,_ -p-—"*"Priser fø, kr. 2,75 til kr. 45,
Nordens mes| solgte kulepenn
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For skipets sikkerhet
leverer vi skipsradioutstyr for ethvert krav, såvel for store, mellomstore
som for mindre skip. !
j>ørg for at Deres skip blir utstyrt med en radiostasjon som tilfreds
stiller nettopp Deres krav.

KOMPLETTE SKIPSRADIOSTASJONER
PEILEAMJEGG -- AUTOALARMAPPARATER
BETJENINGS- og FORMIDLINGSAPPARATER
med elektrodynamisk mikrofon.

Undersøk våre priser og leveringsmuligheter før De plasserer
Deres bestilling

lELEKTRISK BUREfIO
RADIOAVDELINGEN,

Carlmeyersgt. 8 - Oslo.

Representant i Bergen: RIECK & CO.
Industrihuset, telefon 19 977.

Sendertype 13 SS 300 *»Wi
Yteevne 500 W.

oeb cQQQ3C3Q

Hvor hvalflåten har reparert foran FRUKTBAR FINNHVAL

kommande
Deutsche Werft A.G.,

Hamburg.
Thorshavet, Thorshøvdi

Kamfjordverven har vært
dokksatt ved Framnæs mek.
Værksted. Det samme gjelder
de av. Kosmosselskapets hval
båter som har vært reparert
ved Ranvik Slipp og Mek.
Verksted. De hvalbåter som
har vært reparert i Melsomvik,
ved Kalvetangen og i Tenvik
har alle blitt dokksatt ved
Kaldnes mek. Verksted.

Endel av Melsom & Mel
soms hvalbåter har tildels blitt
reparert ved Roligheds Verft,
Larvik mens Suderøys tidli
gere hvalbåter tildels er blitt
reparert ved A.s Mølleroddens
Verksted i Haugesund.

sesong
A.s Akers mek. Verksted,

Oslo.
Thorshammer.Flytende kokerier og transportskip

verksteder hvalfangstflåten har
reparert sommeren 1959:

I likhet med tidligere år
bringer vi en oversikt over de
reparasjonssteder som hval
flåten har benyttet foran den
kommende sesong i Antarktis.

. Flytende kokeri «Sir James
Clark Ross» som har gjennom
gått en temmelig omfattende
reparasjon... Og modernisering
ved Framnæs mek. Værksted,
ble dokksatt v. Deutsche Verft
i Hamburg.

«Pelagos» ble dokksatt ved
Aker mek. Verksted og
«Southern Opal» ved Fram
næs mek. Værksted.

Middle Dock & Engineering
Co. Ltd., South Shields.

So. Harvester, So. Venturer,
Enderby.

Jlflj*
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Thorshøvdi-ekspedisjonen fikk siste sesong en finnhval som der var 8 fostre i. Det er
meget sjelden at en hval er så fruktbar. Her ligger fostrene på rad på Thorshøvdis forplan
og som man ser varierer størrelsen ganske sterkt.

A.s Framnæs mek. Værksted,
Sandefjord.

Sir James Clark Ross.
Kieler Howaldtswerke A.G,

Kiel
Kosmos 111, Kosmos IV.

Kaldnes mek. Verksted A.s,
Tønsberg.

Pelagos, Teie, Southern Opal.
Blohm & Voss A.G.,

Hamburg
Norhval.

A.B Gøtaverken, Gøteborg
Balaena. Offiserer og

skyttereHvalbåter
Vi gjengir nedenfor en opp

gave som viser ved hvilke Anders Jahre,

Sandefjord

A.s Framnæs mek. Værksted,
Sandefjord

Star IV, Star V, Star Vl,' Star
VII, Star X, Star XI, R. 1, R. 2,
R. 3, R. 4, R. 5, Enern.

Kamfjordverven, Sandefjord
Thoris, Thorgry, Thorlyn,
Thorvard, Thorkild, Thorørn,
Thorslep, Thorglimt, Thor
dønn, Thorbris, Thorgeir,
Thorfinn, Tiger, Djerv, Ping
vin, Gvass, Nebb, Toern, Fem
ern, Seksern, Odd XIII.

Sarpsborg mek. Verksted A.s,
Greåker

Norfinn, Nortreff, Pol XIV,
Pol XV.

A.s Fredriksstad mek. Verk
sted. Fredrikstad

Star VIII.

F., k. «Kosmos III»
Kaptein/bestyrer Thomas Han

sen, Breidablikk, Nøtterøy.
Maskinsjef Rolf Lagrem,

H. Svartesgt. 13, Sandefjord
1. styrmann Arnt Eliassen,

- Asnes, Sandar

Kristiansands mek. Verksted
A.s, Kristiansand

Pol XI, Pol XIII, Globe XII,
Globe XIII, Globe XIV.

sen, Eirik Jarls vei 5, Sandar
Maskinsjef Gunnar Galteland,

Ranvik, Sandar
1. styrmann Ludvig Helgesen,

Vangen, Løten st.

Fangstbåtene:

Hva med

«Suderøy» ?
Det eneste som er avgjort

når det gjelder «Suderøy» som
Vestfolds hvalfangstrederier
nu har kjøpt fra Haugesund, er
at skipet ikke blir sendt på
fangstfeltet i år. Utenom dette

er det ikke tatt noen bestem
melse om skipets fremtid.

Det er fra andre hold blitt
opplyst at man har arbeidet
med planer om å gjøre «Su
derøy» tii fabrikkskip under
sildefisket. Hvalfangstrederie
ne har imidlertid ikke noe
kjennskap til dette og har hel
ler ikke truffet noen bestem
melser i den retning.

Selskapets skyttere i kom
mende sesong vil sannsynligvis
bli:
Fangstbåtene:
H/b «Kos 47» Ludvig Mikal

sen, Våle
H/b «Kos 48» Arvid Nordeng

en, Durban
H/b «Kos 50» Ragnar Foyn,

Husøysund, Sem
H/b «Kos 51» Lorang This

Haraldsen, Durban
H/b «Kos 53» Harald Ander

sen, Nøtterøy
H/b «Asbjørn Larsen» Nils-

Iversen, Stokke
H/b«Milliam Kihl» Sverre An

dreassen, Nøtterøy

Langesunds mek. Verksted,
Langesund

Odd XII, Bever.Ranvik Slipp & Mek. Verksted,
Sandefjord

Kos 24, Kos 31, Kos 32, Kos 33,
Kos 40, Kos 41, Kos 42, Kos 46,
Arne Skontorp.

Porsgrunds mek. Værksted,
Porsgrunn

Panter, Thorgard.
H/b «Kos 33» Kåre Martinsen,

Durban
H/b «Kos 46» Anton Ellefsen,

Andebu Edvard Akselsen,Haugesunds mek. Verksted A.s
Haugesund

Kos 51, (ex Suderøy XVI),
Kos 52, (ex Suderøy XVII),
Suderøy XIV.

Melsomvik, Tønsberg
Pelikan, Kos 11, Gos IV, Gos V,
Gos VI, Gos X, Gos XI,
Gos XII.

Stokke
H/b «Kos 49» Edvard Karlsen,

Cape Town
H/b «Kos 52» Håkon Lervik,

Onsøy
H/b «Arne Skontorp», John F.

Larsen, Kroken, Sandar.
H/b «Arnfinn Bergan» Knut

B. Hansen, Cape Town
H/b «Leif Welding» Theodor

Marthinsen, Brekke, Slagen

Kalvetangen, Tønsberg
Busen 3, Busen 4, Busen 5, Bu
sen 6, Busen 7, Gos 111.

Husvik Harbour,
South. Georgia

Busen 1.

Leith Harbour,. South Georgia
So. Laurel, So. Rover,
So. Bropm, So. Author,
So. Ranger, So. Angler,
So. Runner, So. Archer,
So. Sailor, So. Truce, So. Main,
So. ; Lotus, So. Lily, So. Briar,
So.Actor, So. Harper, So. Rider
So. Wheeler, So. Soldier,
So. Wilox, So. Gem, So. Juster
So. Guider, So. Joker,
So. Gambler, So. Foster,
Sobkra, Sistra, Sondra, Sigfra,
Solvra, Sorsra.

Tenvik, Tønsberg
Setter VII, Setter VIII, Setter
IX, Terje 11, Kai, Hektor 6.

Bøyebåtene:
H/b «Kos 32» Erling B. Han

sen, Nøtterøy
H/b «Suderøy XIV» Harald B.

Hansen, Nøtterøy
Fl. k. «Kosmos IV»

Bøyebåtene:
H/b «Kos 31» Sigurd Jahre,Drammen Slip & Verksted,

Drammen
Star 1, Star , IX.

Sandar
H/b «Kos 42» Jannis Skontorp,

Narverød pr.- TønsbergKaptein/bestyrer Kjell Tholf-

KiopCOILS og AJHODEB
fra:

Grytviken, South Georgia
C. A. Larsen, Foca.

Globe Engineering Works Ltd.,
Cape Town

Kos 47, Kos 48, Kos 49, Kos 50,
Arnfinn Bergan, Asbjørn Lar
sen, Leif Welding, MilliamSalg:

Overseas Trading & Service Co. Ltd.
Schivesgt. 4, Oslo. Tlf. 44 6517.
Bergen: Birger Gjestland A/S,
Postboks 219. Tlf. 14 048.

Kihl, Setter 111, Setter IV,
Setter V, Setter VI, Setter X,
Setter XI.

Alle Thor Dahls hvalbåter
som har vært reparert ved

LANGESUND. TLF. 174.

M.s „Simoa" bruker Remington skrivemaskiner
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VELG EN SÅ ER DE SIKKER

'/liEl —* """"By! Spesialbehandlet mot rustdannelse g

—Jlirß || Leveresi valsebredde: 11",13",15",20",27"^

BKÉnSf fr. Ninieni pl. 7 I Dronningenigt. 16 I Torv»lm«nning S 0. Holmeg«o 22

RENSING

AV

SKIPSPLATER

v/ flammebeliandliiig

SANDBLASING
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IK A

SKIPSSERVISE

Telefon 75 286

SANDEFJORD

4 av de norske ekspedisjoner

far hoyere partsgrunnlag

4 ekspedisjoner og alle landstasjonene

far mindre partsgrunnlag

Vi gjengir nedenfor en oppgave over de nye partsgrunnlag
sammenlignet med sesongen 1958/59:
Ekspedisjon 1959/60 1 1958/592
Norhval 111.000 103.000
Sir James Clark Ross 106.000 86.000
Thorshovdi . 110.000 107.000
Thorshavet 111.000 117.000
Thorshammer 90.000 93.000
Pelagos 86.000 81.000
Kosmos 111 109.000 120.000
Kosmos IV 109.000 119.000
Suderoy 43.000
Balaena 3 ) 123.000
Southern Harvester 3 ) 129.000
Southern Venturer 3 ) 105.000
Husvik Harbour 48.000 57.000
Leith Harbour 50.000 60.000
Grytviken 4 ) 63.000 4 ) 64.000
x ) Beregnet pa grunnlag av en norsk kvote pa 5.800 blahval

enheter.
2 ) Total maksimumsfangst denne sesong var 15.000 blahval

enheter.
3 ) Disse tall foreligger ennu ikke.
4 ) Inkl. 12.000 fat selolje.



Torsdag 22. oktober 1959

KIRKE og MISJON Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Ragnar Johannessen.

SOLE
Fredag

Indremisjonen har høstfest
lørdag kl. 18.30. Tale av dia
kon Gundersen. Lysbilder fra
Gaza. Sang av Narum Svend
sen. Bevertning. Utlodning.

Entré kr. 1,50, barn kr. 0,75.
Alle velkommen.

Tutvedt Misjonssamband har møte
hos Svein Tutvedt kl. 19. Tale av
emisær Grimsrud.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Even Anton Evensen.

Vår kjære onkel

Anders Gulliksen
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Svein Arne Sundsli.døde i dag på Bogen pleiehjem
38 -år gammel.

Stokke og Sandar 19. oktober
1959. Hjertelig takk

for telegrammer til Brits kon
firmasjon.

Ruth og Knut Abrahamsen.
På øvrige families vegne

Borghild og Hans G. Gulliksen.
Helga Hansen.

Karen og Thoralf Hagberg. Hjertelig takk
for cppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Jan Arne Mikkelsen.
Begraves fra Stokke kirke tirs

dag 27. ds. kl. 13.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
John Haralds konfirmasjon.

Ellinor og Sverre Sørensen. Festkveld for menn
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
Reidun's konfirmasjon.

Randi og Erling Myrsve.

holdes i Ungdomsforeningens
lokale fredag fk. kl. 19.

Foredrag av .lege ved Sen
tralsykehuset, dr. Josephsen:
«Hvorfor tro?» Bevertning.
Kollekt.Vikings finalelag: Forreste rekke fra venstre: Kåre Bjørnsen, Otto Hermandsen, Sverre Andersen, Leif Nicolaysen, Sigurd Wold

Annen rekke: Rolf Bjørnsen, Olav Nilsen, Asbjørn Skjærpe, Edgar Falch, Gustav Hult og Hans Andersen.
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
Tore John's konfirmasjon.-

Eina og John H. Andersen.

N.S.B. Viser film' fra Fok
stumyrene og Åndalsnes. An
dakt ved skolestyrer John F.
Kjøli. Alle menn velkomne.Viking en av de

norsk toppfotball
store klubbene Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Harald Larsen, Hasle.

BEKJENTGJØRELSER

gjennom
Min kjære søster, vår svigerin

ne og tantestrene ÅRSMØTE
k. jt— eLæ Hånciverk
e*ké&£l/sm? ren onsdag 4.
\|§|9jÉ|2?' novbr. kl. 19.00,,

Styret.

Signe Gutterød Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Harald Lea.Søndag spiller laget
sin fjerde cup-finale

kamp. De siste 3 kampene har den
scoret til sammen 13 ganger.

HELÅRSTRENING
gikk inn til hvilen lørdag 17/10
1959 nær 70 år gammel.

OG MELKEMØTER.
Vi kan ha harde vintre med store

•snemengder også i Stavanger, men
i regelen er temperaturen juletider
ikke stort lavere enn i juni. Det går
derfor godt an å drive utetrening
året rundt. Fotballspillerne tar seg
som regel en hvil fra sesong-sjutt
til nyttår, men så er det å gå i gang
igjen med løpstreningen og det går
også vanligvis an å drive litt ball
trening efterpa. Slike forhold gir jo
fotballspillerne i Rogaland et gan
ske godt startgrunnlag om våren.
Viking begynner alltid treningen
like Over nyttår.

DET ARBEIDES MÅL
BEVISST I VIKING.

Sandefjord/Larvik

Først korset
Siden kronen.

Håkon og Gerda Gutterød.

Helgerød IdrettslagHjertelig takkViking hår gjennom årene alltid
hatt dyktige karer i administrasjo
nen. Plereav dem har seiv vært
fremragende aktive og har siden
tatt sin tørn i styret. I det nåvær
ende styret er William 'Daniel
sen formann og Torgeir Torger
sen oppmann. De er begge kjente
karer i norsk fotball med en rekke
landskamper bak seg. Danielsen er
trener og lagleder, mens idretts
tfeneren, Jens Opsal, tar seg av
kondisjonen. De yngste lagene i Vi
king har Reidar Kvammen som in
struktør. Dermed kan man vel si
at oppgåvene er fint fordelt. Begge
de to ungguttene som er nevnt for
an, er Kvammens tidligere elever.

Håndballgruppa avholder
årsmøte på
torsdag.den 29'. okt, kl. 19.36.
Kaffespleis. Utlodning.

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Hanne Huseby, Vindalruten.Cup mester 1953, seriemester ifjor Marie Gutterød.
Begravelsen foregår fra Ta

num kirke lørdag kl. 14.00.
Alle som følger er velkommen

til en minnestund på Tunheim.

Det var først i omkampen mot
Nessegutten i Trondheim at Viking
fant frem til det laget som søndag
skal spille finalekampen i cupen
mot Sandefjord. Strategen i angre
pet, Håkon Kindervåg, brakk legg
benet under en kamp i Kristian
sand, i pinsen, og det var ikke lett
å finne en som kunne erstatte ham.
Reserver har det aldri manglet på
i Viking, men det gjaldt å'finne
frem til den rette kombinasjonen
av innertrioeri.

song på juniorlaget. Gutten var
imidlertid så stor og sterk at U.K.
fant å måtte prøve ham. Prøven ble
meget vellykket og Olav Nilsen har
siden vært fast på laget.

Den andre unggutten i inner
trioen, Gustav Hult, har bare spilt
ZV2 cupkamp før han stiller opp i
finalen. Hult har alltid spilt i for
svaret og kom inn da Kåre Bjørn
sen ble.skadet under kampen mot
Nessegutten i Oslo. Han spilte da
høyre half. Denne jobben utførte
han så fint at U. K. fant å prøve
ham som indre venstre under om
kampen. Det gikk helt utmerket.
Hult spilte god fotball og scoret til
og med et av målene.

Disse to ungdommene har den
senere tid kommet til å prege spillet
i Vikings løperrekke. Tidligere var
det vanlig at Vikings rekke i høyden
kunne score et par ganger under en

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Gerd Ingrid Stiekler.
Mine foreldre og jeg

takker hjerteligst for opp
merksomheten ved min kon
firmasjon.

Medlemmene bes møte.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
vårt brylmp.

Bjørg ogOdd Bjurvold.

I sesongen er det trening hver
tirsdag og torsdag for seniorspil
lerne. Efter torsdagstreningen hol
der man de såkalte melkemøter.
Disse er blitt tradisjon i Viking. Por
mange år siden begynte man med å
servere et glass melk og et par ka-

Signe Borge.lljertelig takk
for den store oppmerksomhet
som-Me Tist rn«eg på_mirrB'o> års
dag. Med blomster, telegram
mer 'og gåver.

Klara Jahre> Haukerød.

U.K. var klar over at de hadde
tø ungdommer til rådighet. Begge
hadde vist usedvanlig lovende spill
på juniorlaget, men var ennå så
unge at man helst ville la dem
vente' et år til før de ble med i
krevende seniorkamper. Den ene av
dem, Olav Nilsen, var guttespil
ler i fjor og kan spille enda en se-

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
konfirmasj onen.

Lilly og Nils Ruud.
Gerd Elin.VTKTNØS HNAIi-LaQ

Sverre Andersen, keeper. Tekniker véd Rogaland
Veivesen og 22 år gammeL 13 landskamper. Har spilt for Viking
helt fra gutteårene og kom allerede som junior inn som fast
keeper på Vikings lag. Seriemester 1958.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet ved
min 50 års dag.

Martha Andresen.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Edel Laila Lindøe, Jåberg.
Otto Hermandsen, høyre back. Kontorist og 25 år

gammel. Hans egentlige plass er venstre half, men på den plas
sen har han ikke spilt i år. Seriemester i 1958 som indre venstre.
En meget nyttig lagspiller. Hjertelig takk

for all oppmerksomhet ved
min konfirmasjon.

Marit Bergan,
Bratli, Huvik.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
vår konfirmasjon.

Astrid og Inger Løken.

Leif Nicolaysen, venstre back er 25 år gammel og
fayansearbeider. Ble seriemester i 1958. Har spilt 2 prøvelands
kamper. En stødig og god spiller med uvanlig godt tilslag påballen.

Kåre Bjørnsen, høyre half, 25 år og pølsemaker. Nor
gesmester i 1953, seriemester i 1958. Har spilt 2 B-landsfcamper.
En konstruktiv spiller som har vært sterkt fremme i landslags
diskusjonen den senere tid. Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Målfrid Synnøve Jacobsen,

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Thore Løchen, Huvik.

Edgar Falch, centerhalf, v 27 år gammel- og politimann.
Går for tiden på politiskolen. Cupmester 1953, seriemester 1958,
28 landskamper. En sterk spiller, og efter Thorbjørn Svenssen
vel vår beste centerhalf.

SigurdWold, venstre half, 26 år og sjåførl. Seriemester
1958. En arbeidssom og kondisjonsmessig sterk spiller.

Rolf Bjørnsen, ytre høyre. Cupmester 1953, seriemester
1958, 28 år, lagereksp. Ble cupmester som indre venstre og serie
mester som indre høyre. Spiller nå ytre høyre, men har også
vært meget benyttet som center forward.

Sunde
Hjertelig takk

for all oppmerksomhet ved
Steinars konfirmasjon.

Ingrid og Øyvind Kval.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Hans-Freddy Henriksen,
Ookstadveien.Nils Olav Nilsen, indre høyre, lagets Benjamin med

sine 17 år. Lagerekspeditør av yrke. Med sitt noe slentrende
spillesett minner han ikke så lite om Reidar Kvammen. Han er
ennå uferdig. Hodespillet er hans store force. 1 ungdomslands
kamp.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Anne Marie Kittelsen.
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Øistein Olafsen.
Asbjørn Skjærpe, center forward, 26 år gammel. Dri

ver stor gard på Nærbø. Seriemester 1958, 1 B-landskamp. Har
over 4 mil å kjøre til trenihgen i Stavanger. En sterk og fargerik
spiller. Noe kantet i sin spillemåte.

Gustav Hult, indre venstre, 19 år gammel og gymna
siast. Spiller sin første sesong på A-laget. Litt langsom i bevegel
sene, men har godt blikk for pasningsspillet.

Hans Andersen, ytre venstre, 26 år gammel, formann
på mek. verksted. Keeper Sverres eldre bror. Seriemester 1958.
Spiller fornuftig wing og skyter meget godt.

Hjertelig takk
/or oppmerksomheten ved
konfirmasjonen.

Svein Arne.
Gudrun og Hans Halvorsen.

ProklamaHjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Tonny May Andersen.
Krav efter avdøde fhv. gård
bruker Hjalmar Pedersen,
Myrvang, Sørbyskogeh, San
dar, må om kravet ikke skaL
tapes meldes innen 3 mdr. til
undertegnede fullmektig for
loddeierne.

Virik
Hjertelig takk

for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Åse Carlsen.

Olav Nilsen, Vikings 17-årige indre høyre. Hjertelig takk
for dppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Roar Henning Larsen.
ker til guttene efter treningen. Her
av navnet. På disse møtene blir for
rige kamp diskutert. Laglederen tar
frem det han mener er gjort feil
og guttene har fritt slag under dis
kusjonen. Derefter planlegges neste
kamp og taktikken blir lagt opp.
Danielsen er en fremragende stra
teg og hans opplegg blir alltid fulgt.

Overrettssakfører
TRON OLAV DUHS

Sandefjord.
ene efter krigen er det fotballavde
lingen som er mest kjent.

Til 1925 førte Viking en temmelig
anonym tilværelse i norsk fotball,
men det året ble det bygget opp et
ungt lag som spilte seg frem til se
mifinale i cupen. Året efter ble det
kretsmesterskap i Rogaland og si
den har Viking alltid hatt god klang
i norsk fotball. Den første finalen
ble spilt i 1933. Den andre i 1947 og
det 'første mesterskapet ble erobret
i 1953. Laget spiller i år sin 4. finale
og her deltatt hele 11 ganger i se
mifinaler. I hovedserien har som
kjent Viking vært med fra starten
ofr alltid hevdet seg godt. Laget ble
seriemester i 1958 med seier over
Skeid i finalen med 2—o.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
konfirmasjonen.

Ragnhild og Reidar Aske.
Anne Carine.

Etterlysn ing!LAGSPILLET

er alltid i forgrunnen når det gjel
der Viking. Soloprestasjoner kom
mer i annen rekke. Det har alltid
vært bygget på kameratskap innen
laget. At man har hatt anledning til
stadig å bygge på gode lagstammer,
og så foreta fornyelsen ved å putte
inn enkelte spillere, har vært av
stor betydning for anden innen la
get. De nye kommer snart inn i
miljøet, for så i sin tid å føre tra
disjonen videre.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Kjell Olav Andersen.
Gjekstad.

Nytt kjøkkenbord m/ re
spatex og fasanuttrekk,
samt kjøkkenstoler i alle
farger, er meldt savnet i
en rekke hjem.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
min konfirmasjon.

Marit Hansen,
Botten.

Vi har disse på lager.

Nærmere opplysninger
får De hos

NORSK TOPPFOTBALL
BARE 3 AV NORGES
MESTRENE MED I ÅR

Av det laget som ble norsk me
ster i 1953,-er- det bare tre mann
igjen på årets finalelag, nemlig Ed
gar Falch og brødrene Rolf og
Kåre Bjørnsen, men av serie
mestrene 1958 er det hele 9 mann
på årets finalelag. Det var bare de
to unge indreløperne som ikke var
med den gangen.

JENS HAALAND.

Arthur Rismyhr A,sGJENNOM MANGE ÅR. RELIGIØSE MØTER
Idrettslaget Viking feirer i år sitt

60 års jubileum og er således et av
de eldre lagene i landet. Det er ikke
bare i fotball laget har gjort seg
kjent. I bokseringen og på friid
rettsbanen har medlemmene gjort
stor innsats både i nasjonal og in
ternasjonal konkurranse. Men i år

tlf. 66 794

Haukerød Indremisjon
har møte hos Agnes Hynne
torsdag den 22/10' kl. 19.30' ved
Karl Larsen. Framnes mu
sikklag deltar.

Forretningen med det
store utvalg.

Ta en tur innom og se
hva vi kan tilby Dem.Vikings sentertøper, jærbuen Asbjørn Skjærpe, er en farverik, hårdtspillende og pågående herremann.

Duellene mellom ham og Thorbjørn Svenssen vil utvilsomt bli et av cupfinalens store poenget.
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Stans opp!
Kom og hor Karl Larsen ta

ler og synger -pa Fevang Bede
hus fredag kl., 19.30.

Kom og vit at du er vel
kommen.

Metodistkirken

Fredag kl. 19,30: Aftenmi
sjonens hostfest. Pastor Er.
ling Lier taler og viser farge
film. Aftentrekning. Bevert
ning. Alle velkommen.

t
Var lille

dode fra oss 16. okt. 1959' pa
Ulleval sykehus 16 dager • gam
mel, og ble bisatt i dag.

Roa 19. oktober 1959.
Grete og Hakon Fredriksen.

Skytterlag
har generalforsamling 10rciag
21. november. Forslag s6m;on
skes behandlet ma vsere sty
ret i hende 10rdag 14. hovem-

Srtyret.

11

NITO
SANDEFJORD

AVDELING
Vi minner 0m1 t>esoket pa

Park Hotel i kveld kl. 18.00.

D.N.T. Vennskap
og

Y.L Vardevakt
har mote pa Hel-gerod Bede
hus fredag 23'. okt. kl. 19.00:
Tale av riksinstruktor Inge
bjorg Aksnes. Opplesriing, be
vertning, utlodning m. m.

Store Bergan

Yellag
har mote pa Sole lokale 'fre
dag 23. oktober kl. 19.0G. Vik
tige lagssaker. Film, Be*vert
ning. Utlodning.

Styret.



Torsdag 22. oktober 1959

YERDENSTEÅTRET KINOTEATRET Nyog&edmGrand Hotell
i.\ i

ift^WM&V
Kl. 18.30 Når sekken

pakkes, husk
Mirakelsokken!

Kl. 18.30 og 20.30
VARMLANDINGARNA.

Sv. (-U)
farvefilm

Busk Margit Johnsson,
Per Myrberg, Adolf Jahr

SELVKLEBENDE

TETNINGSLISTMYTTERI OMBORD. Am. (V.)
James Mason - Dorothy Dandridge.

Larvik
Kl. 20.30:

ELSK OG VÆR LYKKELIG. «Blomsterhaven»

Am/ (V.)
Cinemascopefilm i farger

Billetter fra kl. 18 Vår nye danske
soloplanistinneFra i morgen, barn adgang

Spilletid 2 t. 15 min kl. 17.00 Med den på bena er De ga-
SVARTEPER og TUSENFRYD
En film som alle barn må se.

En fargefilm som også
voksne vil more seg over.

Frank Sinatra - Dean Martin.
Shirley Mac Laine - Martha Hyer, rantert «stoppefri» sesong

og varme føtterBill. fra kl. 17.30. Tlf. 62 502

Det er Kjølner som har

Skaff Dem et lunt hjem. Et hjem uten
trekk, med mindre brenselsutgifter.
Bruk TETTEX selvklebende tetningslist.

den ekte Mirakelsokken og

Ugs3j Sandefjmth Stiyggød ftfMJh^
Å
v ellers det rette fangstut-

TETTEX er s-t-r-e-k-k-e-1-a-s-t-i-s-k
TETTEX leverés i flere bredder,
Passer til alle dører og vinduer.
TETTEX leveres både med uten filt.
Økonomipakket.

BRUK

styr fra topp til tå !
Tclf. 63031 - 63087

;Kjy^;j'f SsDen mørke årstid Torvet

stiller store krav til øynene og MOT TREKK
Norma Rhodin

spiller middag og aften.brillene. Hvoffor ikke komme
DEMONSTRASJON
i formiddag hos :

inn til oss med brilleproblemet, Lørdag:
Italiensk aften!og la vår optiker veilede Dem.

Jacobsen &; Bjørtorp
og hos

Thor Hasle.

Helgerød skole.
VAREBILER

Se hva vi kan tilby Dem av
pent brukte varebiler.rigl .. A/s BRILLEHUSET

Storgt. 10 (Ole Gjekstads gard).

Ekspedisjonen
Kretsmesferskapef
i bridge for par,

Det er anledning for pur
blikum til å bese Helgerød
nye skole førstkommende
lørdag kl. 16—19.

SHELL AUTO A/S

HOS
HANS SPERRE

innledende rander, spilles.for
Sandefjords-sonen måndag
2/11 og måndag 9/11, begge
dager kl. 18.30 i Maskinist
foreningen. Påmelding hos
O. Hj. Ekeli innen 1/11. Det
blir søiit i en pulje og resul
tatene for begge dager teller
til kyalifiseringen.

Vel møtt!
Vestfold Bridgekrets.

Ekspedisjonstiden er nu :
Ukens 5 første dager kl. B—lB

Skoleinspektøren.

Lørdager » B—l4

Dr. Wabø
Annonsemanuskripter som
krever illustrasjon og som
skall inn på måndag må
være innlevert innen lør
dag kl. 11, for de øvrige

dager innen kl. 13.

I CENTRUM Bambino Brothers
spiller og lager show! Kontoret stengt fredag og

får De alltid friske og nye salater
i egen kjøledisk fra

lørdag.

„CALLEn
Bambino Brothers spil
ler hver aften unntatt

lørdag og måndag.
Lørdag:

Arne Boppestads
kvartett

«DELIKAT»-FABRIKKEN TILSALGS
Effer stengetidi Drammen.

fNykokt'ERTESUPPE
Yo - Yo,

ekstra gode 1,50 kan De få opplysninger om
Eksp. anv.annonser av vår
automatiske telefonsvarernver tlrsdag og torsdag.

Kr. "1,00 pr. Ilter.
Chrtstensexi-Moes Eftf.

Halvard Andresen.
Billigsalg. Samleringer. Skøyern's

moro. Pocketbøker 80 øre.
på telefon

64386Dans på dekket!
Velkommen ombord!

Bordbest. v/ Hov
mesteren. Telef. 3800 SENTRALBORD 66 393

En god elektrisk pumpe
med trykktank til salgs.

Eksp. anv.

SANDEFJORDS BLAD
efterkl. 16.00: Redaksjonenm

3S   Informasjon og salg 66 393

JF
f-.

A/S Handelstrykkeriet
efter kl. 16.00: 66 397.Vi søker en ung, dyktig og energisk mann

cand. pharm./kjemiingeniør
eller med lignende utdannelse til informasjonstje
neste og salgsarbeide.

Ås. spisepoteter
til salgs.

Hyggelige arbeidsforhold og gode betingelser.
God, pensjonsordning. Bil stilles til disposisjon.

Vedkommende kan ha bopel i Vestfold- eller
Østfold-by. i

Telefon 75 322.

HVSPOSTKålrot
billig til salgs.

Telefon Larvik 6716.Henvendelse eller søknad til: Provisor Ryd
strøm. Harbitzalleen 3 Skøyen pr. Osio
Tlf. 55 93 90.

ledig hos

ØNSKES KJØPT Rasmussen, Sverdstad.
AVDELING PFIZER

METALLER KJØPES
Høyeste pris betales.

ROLF BAKKE
Disponent A. Aaberg.

Telefon 75 295.

Hushjelp
gjerne litt eldre, søkes
til lettvint enebolig.

2 voksne.
Kan bo på stedet.

Eksp. anv.

Uansett tid på døgnet De skal
kunne stole på Deres ur. De kan
stole på Tempus-urmakeren og på
urene han selger. De er kontrollert,
signert og garantert av fagmannen,

Tempus-urmakeren..

Tempus-urmakeren er medlem av
Norges Urmakerforbund.

ØNSKES LEIET

Yi søker avisbudHybel søkes.

TH. sølbtrg-sohanmssm Als
Ung mannlig kjøkkenelev

søker hybel i Sandefjord fra
15. november. Helst oppvar
met.

Tempus-urmakere < Sandefjord:
Leif T. Austrheim, Rådhusgt. 14.
A. Bergly, Aagaardspl.
J. A, Kristiansen, Storgt. 8.
Endre Linds Eftf., G. Gulsetn & Co
Storgt. 16.
Bjørnulv Solberg, Jernbanealléen 15.

til Hjertnesruten.

SantøfjørltøflafcTREVAREFABRIKK
Harald Stenersen,
Haugesgate 7, Drammen

Vi søker avisbud3 vær. og kj.

tø*

ønskes leid av liten familie.
(Bare voksne). Betaler gjerne
større innskudd. '

Bill. mrk. 1246.

til Kamfjordruten

MAMELUCK
Santøfjoritø §kk

riktig noe å „swinge' seg i

Det gøyale moteplagget— Daniela Mameluck
kan De få i rødt, sort, blått, grønt eller

beige alle med den festlige hvite blonde
kantén! Prisen er hyggelig: kr. 19.90.

2 rum og kjøkken
ønskes av stille ektepar. By
en eller omegn. Alt har inter
esse. Bill. mrk. 1247.

*i*f*Fm UTFØRES

Havearbeide.
Planting av prydbusker og

frukttrær kan utføres nu
samt opprydding og 'legging
av heller og tørrmur.

TJENESTE LEDIG

Ung mann
i 181—20 års alderen ønskes til
sagbruk. Telefon 66 173.

Se forøvrig vårt vindu nr. 2.

* • ' :——;——

Henvendelse telefon 73 408.

FFTNNF.T
Ekspeditrise,

Ung eller voksen dame sø
kes til lett ekspedering.

Bill. mrk. 1245.

Penger funnet
lørdag

Telefon 66 422.

O N l> I 1
(DEG HORER IKKC

BIOMDI, k4ST K/EP
ETLOMMÉfTøR» '

(OEG SA- 1 zM
( KAsr nep e*-) /_ 3
\ LOMMFIrøKLrN HørøZ

jAp \| \L( LES IKKF

uepbt ) I

% k
rf/z

Ia
DISTRIKTSJORDMOR
Marie Wessel Nilsen
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„ den BESTE!
Har De hørt om den?

f"'"" \ Vaskemaskinen folk
' snakker om

En svensk fulltreffer.

Lavanda med sitt hurtige oppkok og sin nye vaske-
metode gjør vaskingen mere skånsom, fortere og
bedre.

Praktisk fylling skylling og tømming.

Ring Husmortelefon 6& 111 om nærmere opplysninger.
Lavanda dernonstreres torsdag 22. oktober fra kl. 11.00
til kl. 15.00 i

Østlands'Kjøkken A/s

Kongensgate 23.

ATIBZ )'/"" g
SKALKASTS V<*TUGpZj / . q

' " """" '''"""""' ' "'  -'**ttZ£r™l tit* ti,.»«

C KLE TIL M&S, \
N ER PU

V_. SMU.L

TILSALGS:

Lambretta, 1958, ISO ccm.
Lambretta, 1958, 126 ccm.
N. S. U. Super Fox, 1957,

125 ccm.
B. S. A. Bantam, 1956', 160 ccm
C. Z. 1954, 150 ccm. ,
Termoped, 1959 moped.

Petter Klavenes A/S.
Stockilethsgt.
Telefon 06 660.

BILLIG

Brukt Evalet. vaskemaskin
kr. 200,—.

R. J. HOEL A/S
Kongensgt. 37. Tlf. 66 665.

Sandefjord

Guttemusikkorps
Arsfest pa Badet fredag 23.

oktober 1959 kl. 19.30 presis.
Korpset spiller. Foreldre

og medlemmer med bekjente
innbys. Kopp Qg niste tas
med. Kaffe og brus faes..

Ingen entre.
Korpsstyret.

Turn

gruppa

Arsmote i Lotteries' lokale,
Hystadveien 15 on'sdag 28.
bktober kl. 19,30.
Forslag som onskes behand

let pa arsmotet, ma vaere
sendt styret innen 26'. ds.

Styret.
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NECCHI
- en eventyrlig symaskin
Som norsk generalrépresentant for den italienske symaskinfabrikk
Necchi akter vi å utvide vår salgsorganisasjon. Vi søker derfor for
bindelse med firma eller forretningsmann som vil gjøre en aktiv og
energisk innsats.Torsdag 22. oktober 1959
NECCHI symaskiner for husholdningsbruk er kvalitetsmessig over
legne, med et moderne, tiltalende utseende.

Adenauer drar
til London
17. novbr.

Ikke toppmøte før til våren
Vi er mest interessert i et forhandlerarrangemént med kjøp i fast reg
ning, men kan også være villig til å holde et begrenset kommisjons
lager.
Reflektanter som er interessert i et arrangement som lokal ene
forhandler bes tilskrive oss snarest.

Sier de OauEle, som først vil
se en vii*kelig avspenning &aøiitm tøtctric a*ÉKøln, 20. okt. (NTR-Reuter)

Den vesttyske statsminister
Konrad Adenauer uttalte i
Køln tirsdag at han skal av
legge et besøk i London i da
gene 17. til 19. november for å
ha drøftelser med statsmini
ster Harold MacMillan.

Sandvika pr. Oslo Sentralbord 53 09 77.

Paris, 21. oktober. Paris ble dette oppfattet slik at
den franske regjering ønsker
å se hvilkén stilling Sovjet
samveldet inntar under Alge
rie-debatten i FN, før den bin
der seg til tid og - sted for et
toppmøte.

(NTB—rßeuter) Frankrikes president, general Charles de
Gaulle, gjorde det onsdag klart at han er i mot ethvert forsøk
på å få i stand et forhastet toppmøte mellom vestmaktene og
Sovjet-Samveldet. Den franske regjering sendte ut et offisielt
kommunike der den slo fast at den mener at et toppmøte bør
finne sted tidlig neste vår.

RÅDi€
Alle femlingene

er døde
PROGRAMMET

Kommunikeet ble sendt ut gjorde kommunikeet det helt
klart at den franske regjering
mener at en viss grad av vir
kelig avspenning må finne sted
før det kan gjøres et frukt
bart forsøk på å løse strids
spørsmålene mellom øst og
vest. De kommende debattene
i FN ble nevnt som en prøve
som kan vise om en viss av
spenning virkelig har funnet
sted. I diplomatiske kretser i

Henrettelsen av
Ghessman utsalt

Torsdag 22. oktober.

efter et regjeringsmøte der de
Gaulle var tilstede. Presidenten
hadde personlig omhyggelig
utarbeidet kommunikeet. Det
ble understreket at den franske
regjering hilser et toppmøte
med glede, men at møtet om
hyggelig må forberedes på en
konferanse- av de vestlige for
bundsfellers regjeringssjefer
eller statsoverhoder. Spesielt

San Antonio, Texas,
21. oktober.

6.40: Morgenmelodier,
8.15: Andakt. Pastor Ragnar Hei

ret. Tekst: Esaias 57, 15. Sal
menummer: Landstad: 614 v.
I—2 og 3.

8.35: Por husmødre.
8.40: Barnetime for de minste.

11.35: Hus og hjem.
Bondekona og våre trygde
ordninger.

11.55: Musikk til arbeidet.
12.25: Skolekringkasting.

(NTB—Reuter) Den siste av
femlinge-pikene som ble født
i San Antonio i Texas tirsdag,
døde onsdag formiddag efter å
ha levd bare i 19 timer. De an
dre fire døde natt til onsdag.
Ingen av de fem pikene som
den 27 år gamle fru Cecila
Hannan nedkom med tre må
neder før tiden, veide over en
kilo. En av dem veide bare
511 gram.

Washingto n, 21. okt
(NTB—Reuter) De forente

staters høyesterett besluttet
onsdag å utsette henrettelsen
av Caryl Chessman. Ni av ret
tens ti medlemmer var til ste
de da saken ble behandlet. Det
var meningen at Chessman
skulle henrettes i gasskamme
ret i San Quentin-fengslet i
California fredag efter at Cali
fornias guvernør Brown hadde
avslått Chessmans søknad om
benådning. Hån ble dømt til
døden for 11 år siden.

Engelsk for realskolen.-
13.30: Konsert-etyder.
14.00: Norges Blindeforbund 50 år.

Fra jubileumsmøtet i Univer
sitetets Aula.

16.35: Eftermiddagskonsert.
17.20: Skoltesamer. Foredrag av

programsekretær Kathrine
Johnsen.
Spansk orgelmusikk.
José Mancha.

. (Opptak fra Ris kirke)
18.00

1/2 million stålarbeidere
i USA utsetter streiken

Lægene kjempet fortvilet
med å holde liv i pikene som
ble lagt i inkubatorer like ef
ter de var født.

Antarktis skal bare brukes
til fredelige formål

Hva venter folk av kirken?
(IV.). Kirken og kritikerne.
Et resymé ved Sigurd Lunde.
Kirken svarer. Biskop Arne
Fjellbu, lektor Eilert Dæhlin
og biskop Johannes Smemo
har ordet.
Medmenneskelig ansvar.
Biskop Kristian Schjelderup
taler om våre plikter mot
flyktningene.
Orkesterkonsert.' Filharmo
nisk Selskaps orkester. Diri
gent: Eugene Ormandy.
Dommen til døden. Frimodig
ytring om dødsstraffen av
pater Hallvard Rieber-Mohn.
Norske sanger.
Aslaug Kristensen.
Mor Norges sparepenger. Hva
vi får igjen for investering
ene. Samtale med konsulent
Jul Bjerke, finansråd Eivind
Erichsen og banksjef Sven
Viig.
Ludwig Spohr, en fiolinens
mester. (Død 22/10 1859).
Grammofonkåseri av Arne
Østvedt.
Slutt.

Få &rurm avdom efter
.Taft-Hartley-loven

Pittsburgh, 21. okt hjemmel i Taft—Harley-loven
som gir presidenten myndig
het til å gripe inn og stanse ar
beidskonflikter som truer lan
dets velferd og sikkerhet.

Kjennelsen innebærer at ar
beidet i stålindustrien -skal
gjenopptas for et tidsrom av
80 dager. Efter fristens utløp
kan arbeiderne gå i streik
igjen, hvis det i mellomtiden

den såkalte «avklaringspe
riode» ikke er funnet en
endelig løsning på konflikten.

(NTB—Reuter) En for
budsdommer i Pittsburgh avsa
onsdag kjennelse for at en halv
million streikende stålarbeide
re øyeblikkélig skal gå tilbake
til arbeidet. Stålarbeiderfor
bundet tilkjennega like efter
at det akter å appellere avgjø
relsen. Appellen vil bli frem
met ved en appelldomstol i
Philadelphia.

Kjennelsen ble avsagt med

Kommunike fra Washingtonkonferansen RAKETTFORSVARET MOT FUGLEPLAGEN
Washington, 21. okt sendt ut efterat den politiske

og juridiske komité hadde sit
tet sammen i lukket møte.

Årets vinhøst er blitt den beste på mange år og det er naturlig
at produsentane beskytter seg på alle mater mot å få avlingen
ødelagt av fuglesvermer. Wilhelm Kåthner er her på post ved
vingården sin i Oppenheim-distriktet med briller og raketter.
Hver gang en fuglesverm nærmer seg, skyter han ut en rakett i
den retningen, for å hindre at fuglesvermen slår seg ned på

vinmarkene hans. (NTB—UPI)

(NTB—AFP) Den politiske
og juridiske komité som er ned
satt av konferansen om Ant
arktis er enig om at området
utelukkende skal brukes til
fredelige formål og at alle til
tak av militær art skal forbys,
blir det opplyst i Washington.

20.00

20.45
I kretser som står konferan

sen nær blir det opplyst at ko
miteen i to dager har drøftet
denne side av en eventuell
Antarktis-avtale. Størsteparten
av tiden har vært brukt til å
behandle utkast til artikler
fremsatt av USA og Sovjet.
Disse forslag var i hovedtrek
kene identiske, selvom det sov
jetiske Utkast var mer detal
jert. USA reiste imidlertid ik
ke noen innvendinger mot Sov
jets forslag, blir det sagt.

21.25

I et kommunike som ble
sendt ut av de 12 land som del
tar i konferansen het det.at man
kan regne med at en avtale om
Antarktis i første artikkel vil
slå fast at området bare skal
brukes til fredelige formål og
at all militær virksomhet . er
forbudt. Kommunikeet ble

Kommunevalgloven
opp til revisjon?

Komite skal gjennomgå loven FJERNSYNET (prøvesending).
19.30—20.30: Dagsrevyen. Møte med

Bernt Balchen. Den lille kro.

USA sentraliserer
sin rnmfnrskning

Oslo, 21. oktober Aust-Agder, hadde tatt saken
opp i en interpellasjon.

En ordning for å hindre at
samtlige stemmer på en liste
blir forkastet fordi den trykte
stemmeseddel ikke er i nøy
aktig oyerensstemmelse med
den offisielt godkjente valg
liste, ble etterlyst av Thom
mesen. I debatten ble en rekke
andre sider ved kommunevalg
loven berørt: Haakon John
sen (Aj, ville ha regler som
hindrer forveksling -av parti
navn i Trondheim opptrer
kommunistene med navnet
«Trondhjem Arbeiderparti».

Keglene for retting av stem
mesedlene såtte Worm d a 1
(A) i søkelyset. valgloven
bør ikke legge forholdene til
rette for kverulanter og valget
må ikke tjene som «moro for
skakkjørte eller misfornøyde
personer med liten respekt for
folkestyret», sa han.

Leiro (Sp.) tok avstand
fra denne tanke velgernes
rett må ikke beskjæres.

Fredag 23. oktober.
(NTB) En komité vil bli ned

satt for å gjennomgå hele kom
munevalgloven efter at en rek
ke forhold har vakt misnøye
blant yelgere og blant partile
dere. Statsråd Andreas Cap
pelen lovet i Stortinget, i
eftermiddag å ta skritt til å få
oppnevnt et slikt utvalg efter
at Alfred Thommesen (H),

6.40: Morgenmelodder.
8.15: Andakt. Pastor Ragnar Hei

ret. Tekst: 2. Timoteus brev
2, 19. Salmenummer: Land
stad: 614 v. I—2 og 3.

C.3'5: For husmødre.Washington, 21. okt kunngjøring- der han under
streket at overføringen av
kontrollen over hærens rakett
avdeling er avhengig av kon
gressens godkjennelse.

Overføringen innebærer at
sivile myndigheter nu skal
overta kontrollen med den
romforskningen hæren uav
hengig har drevet. Dermed vil
den amerikanske romforsk

(NTB—AFP) Den ameri
kanske hærs rakettavdeling vil
herefter bli underlagt den na
sjonale romforskningsadmini
strasjonen (NASA), ble det
opplyst offisielt i en kunngjø
ring fra det amerikanske for
svars hovedkvarter Pentagon
onsdag kveld. Samtidig sendte
president Eisenhower ut en

8.40: Barnetime for de minste
11.35: Musikk til arbeidet
12.25: Skolekringkasting, i

Sang og spill.
13.30: Skolekringkasting for høyere

Obstfelder: «Jeg ser».
Diktanalyse.

16.30: Offisielt fra statsråd.
16.40: Stavangerensemblet.
17.15: Meditasjon i moderne jazz.
17.45: Myndigheter og menigmann.

Sakfører Thordis Støren sva
rer på spørsmål fra lytterne.

18.05: Underholdningsmusikk.
John Weyer- Larsen, sang.
Frank Hansen, hammond
orgel.

13.30: Fra årets bokhøst. Carl Fred
rik Engelstad taler om Sol
veig Christovs bok «Korsvei
i jungelen» og Terje Stigens
«Stjernøy». Sverre Kjelstadli
taler om Dudley Pope: «Sla
get i Barentshavet».

19.35: Vet De hva. Spørresport om
smått'og stort.
Joseph Haydn: Konsert i C
dur for fiolin og stryke
orkester med cembalo.

ningen bli sentralisert.
Kunngjøringen om denne

viktige endring i administra
sjonen av amerikansk rOm
forskning ble sendt ut efter at
president Eisenhower tidligere
på dagen hadde hatt en 70 mi
nutters konferanse med sine le
dende militære- og sivile rom
forskningsrådgivere. Konfe
ransen ble holdt kort tid efter
at det.var sendt ut melding om
at sjefen for hærens rakettav
deling, general John Medaris,
aktet å trekke seg tilbake i
januar.

20.05

Societas Musica Kammer
orkester. Dirigent: Jørgen
Ernst Hansen. Solist: Arve
Tellefsen. Ved cembaloet:
Dirigenten.

med\/ \/ snWen «Nestekjærlighet er praktisk
politikk». Norges innsats i '
Verdens Flyktningeår.
H. M. Kong Olav åpner flykt
ningeaksjonen i Store studio.
Taler av statsminister Einar
Gerhardsen, Odd Nansen,
Istvan Heitzer og Sigurd Hal
vorsen. Arne Paasche Aasen
leser. Den Norske Studenter
sangforening. Kringkast
ingsorkestret.
Den vide verden.
Tre jubilanter på ett brett.
Peter Wallfisch spiller kla
vermusikk av Purcell (f.
1659), Haydn (d. 1809) og
Mendelssohn-Bartholdy
(f. 1809).
Slutt.

%fcfftø#

Helles har feiret 15 års dagen for befdeisen fra de tyske
okkupasjonstropper. Her kommer et festopptog opp til Akro
polis.har slått igjennom!

D? GREVE SBARNE
Victory-snippen er bløt og behagelig.
Varde garanterer snippen mot å bøye
opp. Tootal garanterer stoffet.
Veiledende pris kr. 34.50, i hvit eller
ensfarget TOOtAL-poplin.

21.30
22.25

Velg Vardex Victory
skjorten med dobbel garanti

FJERNSYNET (prøvesending):
12.00—14.00: Prøvebilde og film.
(Filmen kl. 13.00).

Trykt i A/S Handelstrykkeriet
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"Liflige ord er som kostelig
honning: Sot for sjelen og
en laegedom for benene"
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HVALFANGSTNUMMER
Torsdag 22. oktober 1959

20 pelagiske ekspedisjoner og 235 hvalbåter deltar
kommende sydhavssesong God tur og god fangst

Russerne setter inn sitt nye hyper
moderne kokeri «Sovjetskaya Ukraina»

Flylende kokeri «Suderøy» blir liggende hjemme
Nordmennene og engelskmennene fanger med færre hvalbåter

Uforandre! fangst ved de 3 landstasfoner
6185 nordmenn deltar en nedgang på 632 mann

Den usikkerhet som har preget hvalfangsten på
grunn av uoverensstemmelsene angående fastsettel
sen av fangstkvoten har ikke innvirket på forberedel
sen til den forestående sesong. Den har gått sin ruti
nemessige gang i alle de deltagende nasjoner. I den
kommende sesong kommer fangsten til å foregå efter
et kvotesystem som er fastsatt av de enkelte land. Det
er på det rene at den totale fangst kommer til å over
stige fangsten i sydhavssesongen 1958/59 da den
totale fangst var fastsatt til 15.000 blåhvalenheter.

I /kommende sesong setter
russerne inn et nytt hyper
moderne flytende kokeri, «SO
- Ukraina» med 20
hvalbåter.. Til gjengjeld blir
det norske kokeri «Suderøy»
som i foregående sesong fan
get med 6 hvalbåter, liggende
hjemme. Antallet av pelagiske
ekspedisjoner vil derfor bli
uforandret 20 fordelt med
8 norske, 0 japanske, 3 brit
iske og 2 russiske.

De norske og britiske eks
pedisjoner vil fange med fær
re hvalbåter enn tidligere,
mens japanerne fanger, med

samme antall som i foregå
ende sesong. Russerne øker
sitt hvalbåttall fra 24 til 32
på. grunn av den nye ekspedi
sjon.  

Fangsten ved de tre land
stasjoner vil bli uforandret.
De fanger alle med 7 hvalbå
ter hver.

Vi gjengir nedenfor en opp
gave over de kokerier og land
stasjoner som vil delta i kom
mende sesong sammenstillet
med antall hvalbåter og an
tall nordmenn beskjeftiget
ombord (tallene i parantes
gjelder foregående sesong):

NORSKE EKSPEDISJONER:
Antall Antall

hvalbåter nordmenn
Fl. k. Sir James Clark Ross

« « Pelagos
« « Norhval
« « Thorshammer
« « Thorshavet
« « Thorshøvdi
« « Kosmos 111
« « Kosmos IV
« « Suderøy

9 ( 10) ca. 471 ( 456)
8(9) « 389 ( 407)
9 ( 12) « 512 ( 558)
8 (10) « 402 ( 434)
9 (12) « 535 ( 582)
9 ( 11) « 548 ( 582)
9 ( 12) « 500 ( 540)
9 ( 11) « 480 ( 517)

( 6) ( 271)
Losen er gått fra borde ved Svenner og ved rekka ombord i Thorshammer vinker de
vel avsted losen som selvføljelig kvitterer med å hilse igjen. Og ønsket fra losen er

selvfølgelig «god fangst».
Sum norsk pelagisk 70 ( 93) ca. 3837 (4347)

L.st. Husvik Harbour 7(7) « 373 ( 360)

Sum norske ekspedisjoner 77 (100) ca. 4210 (4707)

UTENLANDSKE EKSPEDISJONER:
Fl. k. Balaena

« « Southern Harvester
« « Southern Venturer

L. st. Leith Harbour
« Grytviken

( 121 )
( 12)
( 13 )
( ? )
( ? )

702
348
345
240
340

( 788)
( 367)
( 364)
( 277)
( 314)

F. H. LORENTZEN & SONSSum britiske
og argentinske 45 (51) ca. 1975 (2110)

Total norske, britiske
og argentinskeBULL 122 (151 ) ca. 6185 (6817) SKIPSMEGLERETru"

1 ) I tillegg kommer fryseriskipet «Enderby» og 2 kjøttbåter. Antall
mann på disse båter er imidlertid inkludert i ovennevnte tall.

STÅL og METALLER OSLO
«Hertil kommer det hollandske

fl. k. «Willem Barendsz»
De japanske fl. k.

«Kinjyo Maru»
«Kyokuyo Maru No. 2»
(ex «Olympic Challenger»)
«Nisshin Maru»
«Nisshin Maru No. 2»
(ex «Abraham Larsen»)
«Tonan Maru»
«Tonan Maru No. 2»

De russiske fl. k.
«Slava !
«Sovietskaya Ukraina» I

Beregnet 1959/60
12 ( 12)OSLO

9 ( 9)

«BATALBRA» 12 ( 12)
12 ( 12)

, Aluminiumslegerte 12 ( 12)
12 ( 12)
12 ( 12)

   
KONDEISSATORRØR

76/22/2- %
samt

| 12 ( 24)
20 (-)

kHEATING Total i Antarktis 235' (256)RØR FOR I  PT l !

COILS» Det vil således i kommende I I sesongen 1958/59 yar det
sesong delta 20pelagiske eks- (til sammen beskjeftiget 6.817
pedisjoner og 3i landstasjonar ] nordmenn på hvalfangstflå
med ca. 235 hvalbåter mot 20 ten i Antarktis inkl. Syd Ge
pelagiske ekspedisj oner, 3 ergia. I kommende sesong blir
landstasjoner og 2>56 hvalbå- tallet ca. 6.185, det vil si en
ter i sesongen 1958/59. nedgang på «a. 632 mann.

76/22/2 %

Kondensatorplater Telegramadresse:
Ferrules

Biproduksjonen i Antarktis
sesongen 1958/59 144.146 t.

„Loson" „Losontank" „Losonsale"
Kopperrør- og plater

Telefon: 4157 IO Telex: Oslo 1087Messingrør- og plater

Propelleraksler En statistikk i siste num
mer av Norsk Hvalfangst-Ti
dende viser de enkelte ekspe
•disjoners og de enkelte lands

Av hvalkjøtt-mel, ben-rnel,
guano og grax-mel ble der si
ste sesong produsert i alt
41.121 tonn, lever 644 tonn,
lever-olje 185, lever-mel 138,
kjøttekstrakt 1094, hvalkjøtt
78.630 og solubles 2.153 tonn.
Av «Andre produkter» var det
20.179 tonn (hypofyser, ten
ner, ovarier, 'hjerter o. a.).

The Birmingham Battery& MetalCo. Ltd.
bi-produksjon i Antarktis se
songen 1958/59. Den samlede
produksjon utgjør nær 145 000
tonn, fordelt på et 20-tall for
skjellige bi-produkter.

Birmingham

J'i\ii
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JEAN B. LINAAE

Grunnlagt 1860.

SKXPSMEGLER OG LINJEAGENT

Spedisjon Fortolling Assuranse

Agent for IATA
(International Air Transport Association)

Arrangerer ibilletter for reiser
pa sjoen og i luften.

Sentralbord 65 400



Hvalfangstmimmer 1959.

Fangstledere, offiserer og skyttere
Bøyebåter:

«Gvass»: Leif M. Andersen, Chr. Salvesen
& Co*, Leith

ONI SIMUS ANDERSEN,
i den forestående hvalfangstsesong Sandar

«Odd XII»: Kr. Rokkum,
Sandar

Vi bringer her em oversikt over fangstledere, offiserer og
skyttere på de pelagiske ekspedisjoner og de tre landstasjonene
kommende sesong. De fleste offiserer og skyttere fortsetter på
sine ekspedisjoner, det er iår imidlertid bestyrerskifte på
«Southern Harvester» idet Jon Holtan, Sandar har overtatt
efter Lauritz Bartho.

«Panter»: Arild Mathisen,
Sandar

«Thorgard»: Erling Haugen,
Sandar

Fl. k. «Thorshavet» TØNSBERG

Fangstbestyrer og fører:
Finn A. Ranberg, Sandar

Maskinsjef: Lars D. Davidsen,
Sandar

1. styrmann: Kjell Christensen,
Sandar

Léith Karbour

Bøyebåt:

«Bever»: Ragnvald Pettersen,
Sandefjord

Bestyrer Sverre Akseth,
Nordagutu

«So. Guider»,. skytter Kåre Lie,
Kent, England

«So. Foster», skytter Otto
Thorsen, Tjøme

«So. Jester», skytter Einar Ja
cobsen, Veierland

«So. Gambler», skytter Johan
J. Stene, Onsøy

«So. Joker», skytter Erling
Øhre, Nøtterøy

«SoNlyra» x), skytter A. Sten
sønes, U.K.

«Sorsra» B/B, skytter Thorleif
Bryde, Slagen
x) Skytter Thorleif Jensen
fanger med «Southern Har
per» inntil kokeriene an
kommer Leith Harbour.

A/S Thor Dahl,
Sandefjord

Fl. k. «Thorshøvdi» Hvalbåter:
«Thoris»: Hans Marthinsen,

Tjøme
«Thorgry»: Theodor Augensen,

Fangstbestyrer og fører

CttV Thv. Hansen, Sandar
MaskinsjefS Alf Lollik Ander

sen, Sandar
1. styrmann: Gilbert Knutsen,

Sandefjord

Fl. k. «Thorshammer» Durban
«Thorlyn»: Alf Andreassen,

Husø
«Tiger»: Herman Berntsen jr.,

Fangstbestyrer og fører:
Nils Larsen, Sandar »

Maskinsjef: Reidar G. Strand,
Sandar i

1. styrmann: Thorleif Tjønnås,
Sandar

Cape Town
«Femern»: Kr. Sletsjøe,

Tjølling
«Thorvard»: Alf Karlsen,

Hvalbåter

«Enern»: Elling Nilsen, Råde
«Thorørn»: Ragnar Bjørnevaa

gen, Kråkerøy
«Thorslep»: Per Stokke, Nøt-

HVALFANGSTUTSTYR
INDUSTRI UTSTYR

APPARATBYGGINQ
KONSTRUKSJONER

Hvalbåter:
.Tjøme

«Thorkild»: Hagbart Hansen,
Nøtterøy«Thorgeir»: Sverre Hansen,

Hvasser
«Seksern»: Dagfinn Skorge,

Gøteborg
«Odd XIII»: Ivar Storm Lar

sen, Sandefjord
«Nebb»: Bj. Krog Andersen,

Sandar
«Thorfinn»: Anker L. Ander

sen, Sem

terøy
«ThorgHmt»: Kjell Steen Han

sen, Brunlanes
«Thordønn»: Kurt Baglo,

Tønsberg
«Toern»: Martin Marthinsen,

Bøyebåter:
«Djerv»: Hj. Andreassen, «Southern Venturér»

Kaptein/bestyrer HaraldSandar
«Pingvin»: Reidar W. Olsen,

Sandefjord
Myhre, Sem

Fangstleder Arne Mikalsen,
Nøtterøy

1. styrmarin Frank Johansen,
Nøtterøy

Maskinsjef J. C. Still, U. K.
«So. Laurel», skytter Arne Mi

kalsen, Nøtterøy
«So. Rover», skytter Arne Ol-

CORNELIUSSEN MEK. VERKSTED Sandar
«Thorbris»: (Tor Vermeli,

Sandefjord
(Jan H. Hansen, Nøtterøy Johan Rasmussen

& Co.,
Sandefjord

Fl. k. «Sir James Clark Ross»

Bestyrer/fører: Rudolf Ran
berg, Sandar

Maskinsjef: Henry Haugen,

>sen, Råde
«So. Broom», skytter Asbjørn

Andersen, Onsøy
«So. «Author», skytter Anton

Nielsen, Sandefjord
«So. Angler», skytter Martin

Olsen, Onsøy
«So Runner», skytter Egil

Abrahamsen, Nøtterøy
«So. Archer», skytter Wilhelm

Johansen, Sem
«So. 'Ranger», skytter Sverre

Olsen, Nøtterøy
«So. Sailor» B/B, skytter Åge

Lander, Nøtterøy Arne

Sandar
1. styrmann: Knut H. Gjertsen,

Sandardokk-kapasitet opp til
38.000 t.dw.

Hvalbåter:

«Star I»: Alfred Skontorp, Sem
«Star IV»: Gunnar Firing,*

Sandar
«Star V»: Jacob Holbu, Sem
«Star VI»: Hans Chr. Nilsen,

Paulsen, Veierland
«Sobkra» B/B, skytter Arne

Paulsen, Veierland Åge
Lander, Nøtterøy

«So. Main» B/B, skytter Ivar
Jensen, Råde

Sandar
«Star VII»: Thor Christensen,

: .'. ::  :  ' å-' : '-~.. -

Stokke
«Star IX»: Thorleif Karlsen,

Sandefjord /
«Star X»: Gunnar Hansen, «Southern; Harvester»

Stokke
«Star VIII» (bøyebåt): Einar

' A. Hotvedt, Sandar
«Star XI (bøyebåt): Sophus

Olsen, Sandefjord.

Kaptein/bestyrer Jon Holtan,
Sandar

Fangstleder Hans Abrahamsen,
Nøtterøy

1. styrmann Odd Svensen,

Melsom & Melsom
Larvik

Sandar
Maskinsjef C. K. Crockett, U.K.
«So. Lotus», skytter Hans

Abrahamsen, Nøtterøy
«So. Lily», skytter Harald

Martinsen, Onsøy
«So. Briar», skytter Gunnar

Christensen, Veierland
«So. Actor», skytter Ole Chri

stensen, Nøtterøy
«So. Harper»,-skytter Thorleif

Jensen, Nøtterøy
«So. Rider», skytter Rolf Olsen,

Onsøy
«So. Soldier», .skytter Alf Ma

thisen, Sem
«So. Wheeler», skytter A. W.

Møller, U. K.
«So. Wilcox» B/B, skytter Hans

Nilsen, Onsøy H. Gam
lemsvik, Sem

«Sondra» B/B, skytter H. Gam
lémsvik, Sem Hans Nil
sen, Onsøy

«So. Gem» B/B, skytter W.
Madsen, Oslo

Fl. k. «Norhval»:
Fangstbestyrer: Lars Ander

sen, Sandefjord
Kaptein: Thomas S. Olsen,

Larvik
Maskinsjef: Ole Lunde, Brun-

lanes
1. styrmann: Hans P. Hansen,

Hedrum

livalbåter:
«Pol XI»; (bøyebåt) Normann

Kansen, Larvik
«Pol XIII»: (bøyebåt) Arne

Schjetno, Hedrum
«Pol XIV»: Mikal Mikkelsen,

Åsgårdstrand
«Pol XV»: .Sigurd Ef'ingsen,

Onsøy
«Globe XII»: Odd Albert Arve

sen, Onsøy
«Globe XIII»; Kjell Wivestad,

Burmeister & Wain's skipsverft har
til disposisjon tekniske installasjoner til å

utføre alle slags skipsreparasjoner
Tørrdokk med kapasitet opp til 40.000

tons d.w. Flytedokk opp til
Hector Whaling

Limited,
Nøtterøy

«Globe XIV»: Georg Anker
Carlsen, Sandar

«Norfinn»: Nils Henriksen,
Nøtterøy

«Nortreff»: Johan Antonsen,
Høvåg

7.500 tons og en bredde på 21,18 m.
mindre tørrdokk med en lengde på

145,69 m. og en bredde på 19 m.
3 opphalerbeddinger med en løftekapa

sitet på opp til 2.000 tons.

London
BUGGE & KROGH-HANSEN,

Hvalfanger
selskapet

«Pelagos» A/S,

TØNSBERG

«Balaena»
Kaptein og bestyren Per Virik,

England
i. styrmann Rolf Christoffer

sen, Sem
Maskinsjef John Mathisen, SemDimEHSJOnER FOR STØRSTE TØRRDOKK:

SVEND FOYN BRUUN,
TØNSBERG

Fl. k. «Pelagos»
Kaptein og fangstbestyrer:

Fritz Berg Gøthesen,
Tjøme

1. styrmann: Thor Martin
Rygh, Aasly, Sem p. å.

Maskinsjef: Einar Eriksen,
Granheim, Gihle, Stokke

«Gos II», Wilhelm Flood Jo
hannesen, Furustad, Kroken
ruta, Sandefjord

«Pelikan», Audun Helgheim,
Husebybakken 40, Smestad,
Oslo

«Gos IV», Nils Martinsen, Ler
vik, Onsøy.

«Gos V», Kristian Nilsen, «Kol
len», Engalsvik p. å., Onsøy.

«Gos VI», Karsten Henrik Ha
raldsen, Husløs, Onsøy

«Gos X», Georg Solberg, Furu
ly,' Presterød

«Gos XI» Torger Nicolai Bruun,
Råelruten, Narverød

«Gos XII», Andreas Kristoffer
Aleksandersen, Husløs,
Onsøy

Innvendig lengde
Innvendig bredde
Vanndybde over kjølblokk
(ingen tidevann) for . .

217,30 m
30.30 «

«Enderby»
Kaptein Frithjof Holst,

Nøtterøy
1. styrmann Odd Andersen,

7,19 «
7,92 «

Tønsberg
Maskinsjef Harry Bochelie,

Borre
akter

Bredden ved inhseilingen er
den samme som selve dokkens

bredde.

Hvalbåter:
«Setter III», Christian Henrik

sen, Cape Town
«Setter IV», Ragnar Hem, Ås-

gårdstrand
«Setter V», Agnar Edv. Wen

nerød, Tønsberg Arve Ar-
vesen, Onsøy

«Setter VII» Arnt Krogtorp,

BURMEISTER&WAIN Cape Town
«Setter VIII», Finn Ellefsen»

Cape Town
«Setter IX», Trygve Nilsen,

KJØBENHAVN - DANMARK Onsøy
«Terje 11», Arne O. Jensen, /

Cape Town

BURMEISTER & WA IN NORSK A/S Bøyebåter:
«Setter VI», Even Larsen, Sem
«Setter XI», Kristen A. Nilsen,

England

Fr. Nansens Pl. 8, Oslo. - Tlf. 42 44 71.
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Jeg er leveransedyktig i alt

i papir- og kontorutstyr for
handels- og hvalfangerflaten.

IV MYHRE JOHANSEN
PAPIR- og KONTORUTSTYR
Telefon 66 767 Storgaten 20



Hvalfangstmmimer 1959.

Hiv ankeret inn torn baugen mot syd • Usedvanlig kraftig med smekker
konstruksjon, smidd av varme
behandlet spesialstål.

• Spenstige handtak
slitesterke kjefter.

harde,

• Tennene avrundet ved bunnen for
ekstra bruddstyrke.

9 Fosfatert, rustbeskyttende finish
Hiv ankeret inn tørn bau

gen mot syd'. Nu er det slutt
på latmannslivet og ferien for
hvalbåtene som i noen korte
sommermåneder har nydt fri
tiden i «laget» ved Stubb eller
Strømbadet eller Fjellvik. En
ny strevsom, rustdannende se
song i egnene rundt Sydpolka
lotten står for døren. Da skal
skrogene igjen vise at de du
ger, da får maskinens sprelske
hestekrefter atter anledning til
å slippe seg løs i jaget.

• Fås i størrelser ira 9" til. 32" for
rør fra V til A".

GripendLe god -

sjj TOPPKVALITET TIL EN LAVERE PRIS
-a
a

u.

Vi lar dette ankeret som hi
ves inn, og den kneisende,
kraftige hvalbåt-baugen stå
som symboler for den fangst
sesong som tar sin begynnélse
ved juletider. Måtte det bli en
god sesong for våre hvalfange
re bra med hval, lite tåke,
minst mulig styggvær.

God tur, god fangst. Og vel
kommen tilbake.

Hva vil hvalfangerne tjene

kommende sydhavssesong?
fortjeneste for de enkelte grupper og stillingerBeregnet

Vi hitsetter en oppgave som
viser Hyre pr. måned, hyre i 7
måneder, beregnet part samt

beregnet fortjeneste i sesong
en 1959/60 for de enkelté:

grupper og stillinger ombord
på hvaliangstflåten.

Gruppe/Stilling Hyre
pr.

Hyre Beregn,
part

Beregn
fortj.

Felles Hval
part part

70% 30%
i 7

mndmnd 1959/60
KOKERX

kr.
8.624
8.217
6.876
6.531
5.642
5.458
4.825

Gruppe I
I B

« . II
II B
111
IV
V
VI
VII •
VIII

« IX ,
X
XI
XIII

Maskinsjef
2. maskinist
3.

Nesten 1004.481
4.222
3.915
2.881
1.750
1.479
1.285

11:974 '
8.718
6.925
5.945
5.756
9.813
7.622
6.459
6.009
5.817

Hvalolje har vært separert med De

Laval separatorer i over 30 år. Illustra-

sjonen viser en moderne limvanns-

separator. En rekke maskiner av denne1. styrmann

type er installert i flere flytende

kokerier.

HVALBÅH
Stuert
Radio-telegrafist

« - « 2)

11.452
10.769
11.016

9.929
10.010
10.970

9.769
9.525
8.687
7.031
5.584

Matros
Maskinassistent
Elektriker
Motormann
Fyrbøter
Gruppe VIII

IX
X
XI
xn i)

Maskinsjef
2. maskinist
3. «

3.557
2.885

15.762
12.911
10.927
14.286
11.890

427
2.333
1.876
1.533
2.156
1.765 ØMASKIN-AKTIESELSKAPETZETA

1. styrmann
DR AM MEN S V EIE N 2 6._ OS LO CENTRALBCaO 4418 55

1) Førstereisgutter uansett stilling som er under 18 år
2) Med 3 sesongers tje neste i selskapet og stillingen.

når forhyring finner sted

«Hektor 6» x), Victor A. Fjell,
Sem

«Kai» x), Thorstein Gjermund
rød, Tønsberg
x) kjøttbåter.

Bøyebåt, Ivar H. Abrahamsen,
Sandar

HVALFANGERNES ASSURANCEFORENING
A/S Tønsbergs

HvalfangeriCompania Argen
tina de Pesca A/S,

Buenos Aires

GJENSIDIGHusvik Harbour
Fangstbestyrer: Nils Erling

Olsen, Sandefjord
SANDEFJORD

Hvalbåter:
«Busen 1»: Oscar G. Kinander,

Nøtterøy
«Busen 3»: Kåre Seierstad,

Sandefjord
«Busen 4»: Thorbjørn Larsen,

L. KLAVENESS A/S,
SANDEFJORD

Landstasjonen Grytviken
Syd Georgia

Fangstbestyrer Fritz Ring
dal, Sandefjord

Oslo
«Busen 5»: Ole Amundsen,

Nøtterøy
«Busen 6»: Hans Sørensen, Forsikrer alle slags interesser i fraktfart og fangstfart

H/B «R-l», Otto M. Larsen,
Nøtterøy

H/B «R-2», Harald Bordal,
Nøtterøy

H/B «R-3», Asbjørn Marthin
sen, Sandar

H/B «R-4» Anker Jørgensen,
Hamar

Råde
«Busen 7»: Halvor Eid, Nøt

terøy
«Gos 3»: Ragnvald Simonsen,

Sandefjord.

TELEFON: SENTRALBORD 63 464OPPGÅVENE
for Anders Jahres- 2- ekspe

    -   --     -* ." '"•'•'•
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Nå må alt klaffe

./' v.,.. ./ :

Høyt henger hari, og surt er det for ham mannen som står
tønna og speider efter hvalblåst. Ennu er han ikke på plass
i toppen av for-masten, men om ikke mange ukene vil raske
sjømannsstøvler entre riggen. Forhåpentlig blir utkikken i
ønna gitt anledning til mange rop om «hval om styrbord»,

«hval om babord», «hval forut» i den Antarktis-sesong
som nu stunder til.

ib», ;

.1

Jf' w!^

«Vi

Sivil flyplass i Antarktis?
Washington. (NTB-Reuter) internasjonal avtale om forbud

mot militært bruk av Antark
tis, og en avtale om vitenska
pelig samarbeid i området.1931/32

Den amerikanske marine har
utarbeidet planer for bygging
av sivil flyplass på Marble Point
som, ligger 65 km. fra den ame
rikanske basen vedl Mornurdo -
sundet i Antarktis, opplyser au
toritative kilder i Washington.

Planene fra marinen er lagt
frem i en hemmelig rapport.

Fra
til

84.2
bare

prosent i
4.4 siste sesong

~,•<**

Tar seg av alle
dyr - fra katter

til hval
Blåhvalfangsten Antarktis før og nu

Planene gjelder en flyplass
som. kan forukes i all slags vær
og skal' ifå 1500 meter lange
rullebaner. Utgiftene er anslått
til 100 mill. dollar.

Følgende interessante ta
bell finner vi i 'september
nummeret av Norsk Hval
fangst-Tidende:

1950/51 28.7
1951/52 25.9
1952/53' 14.0'
1953/54 14.0
1954/55 9,5
1955/56 11.5
1956/57 9.4
1957/58 13.5
1958/59 7.8

Foreningen til Dyrenes Be
skyttelse, Norges eldste dyre
vernforening, som feirer sitt
100 års jubileum i disse dager,
er ingen sentimental affære
som har til hoyedformål å ta
seg av herreløse katter, under
streker sekretæren, veterinær
Ludvig Je r s in. I alle disse
hundre årene har foreningen
arbeidet for å fremme en hu
man lovgivning når det gjel
der menneskenes omsorg for
dyr, enten det er husdyr eller
villdyr, hval eller fugl.

Dersom den amerikanske re
gjering beslutter å realisere
planene, vil den trolig søke
kontakt med andre land med
sikte på å få i stand fellesfi
nansiering av flyplassen.

Det' ,vil ikke bli tatt stilling til
planene ifør man ser hva resul
tatet blir av-den internasjonale
Antarktis-konferanse i Was
hington. Hensikten. med. konfe
ransen er å komme frem til en

Bak hvert skudd ligger det omhyggelig for
arbeid og sterk innsats. Materiellet må
være i topptrim for å gi full1 ytelse under
harde påkjenninger.

Antall Blåhval
blåhval i prosent

1931/32 6,050 84,2
1932/33 18,624 80.7
1933/34 16,8-13 75.4
1934/35 15,944 - 57.8
1935/36 16,510 64.3
1936/37 14,183' 51.6
1937/38 14,826 35.9
1938/39 13,849 41.6
1945/46 3,526 31.3
1946/47 8,865 40.8
1947/48 6,802! 26.5
1948/49 7,399 30.1
1949/50 6,160 25.5
1950/51 6,966 28.5
1951/52 5,124 • 20.0
1952/53 3,80© 15.4

Seiv om man sammenligner
'blåhvalfangsten for samme
periode i en rekke sesdnger,
viser tallene at det har' vært
en betydelig nedgang i blå
hvalfangsten sammenlignet
med sesongene før krigen.

Sørg lor å ha Caltex smøreoljer ombord og
De kan stole på at det maskinelle gir best
mulig ytelse.

Kun det beste er godt
nok for hvalffangst:
Caltex Marine Engine Oil A, Dampmaskin
olje komponert med 20 % rapsolje.

,_£- _ __ __ _;
1963/54 2,684- 9.7
1964/55 2,163 7.7
1965/56 1,611 6.0
1956/57 1,505 5.5
1957/58 1,684 6.3
1958/59 1,191 4.4

NOR S K CA LT EX OI L A-S OS L O Det er mulig at denne tabelll
ikke gir et riktig 'bilde av blå
•hvalfangsten før og nå. Blå
hvalene forekommer hyppigst
i de antarktiske vårmåjnedene.
Fangsten er imidlertid stadig
.blitt'skutt ut til1 en senere da
to, hvilket har ført til at blå
hvalene friar fått j større be
skyttelse enn finnhvalene.
Således var åpningsdagen for
fangst av blåhval siste sesong
1. februar. For å få et bedre
sammienligningsgrunnliag har
vi derfor beregnet fangsten av
blå- og finnhval fra 1. februar
til 4. mars i sesongene 1931/32
til 1958/59. Disse datoene er
vålgt. fordi de representerer
henholdsvis den senesteåp
ningsdato og den tidligste av
sliuthingsdato for fangst av

Disse tallene frem
går av tabellen.

Målet er 100 °/o UTNYTTELSE

ivlensende
N SUPERJECTOR
50.
tet 12000—14000
mvann pr, time.

Blåhval
i prosent

1931/32 61.9
1932/33 50.3
1933/34 46.6
1934/55 38.4
1935/36 50.8
1936/37 29.9
1937/38 16.5
1938/39 24.5
1945/46 31.9
1946/47 31.9
1947/48 , 22.9
1948/49 25.2
1949/50 25.7

FOR Bl PRO DU KT AN LEGG leverer MYR EN:

Råstoffhugger - Mateapparat - Kombinert koker
- Grovsil - Enkelt- og dobbeltskrupresser - Paten
tert spirqlpresse - Presskakeriver - Tørkeanlegg,
Formalingsanlegg, Transportanlegg etc.

POSTBOKS 4200 - OSLO - TELEFON 37 19 50

i "  .-'   ' ;: :    §'

Vi er leverandører til
Hvalfangstflåten av

DIESELMOTORER
3-1320 H.K.

DIESELAGGREGATER

PEÆDER

DAMPDREVNE LYSAGGREGATER
KJELEVIFTER

OSLO '/

-Ny se

w

BEUMHS

DET FORSTE BELDAM

VI HILSER VARE HVALFANGERE

ved avgangen- til fangstfeltet med jfln&ket
om hell og lykke og minner om at hvor De
enn konnmer, i alle viktige havn-er vil De
finne depotenemed de kjente pakninger fra
THE BELDAM PACKING & RUBBER CO.
LTD. som alle bserer-« The Pilot Seal*. Det
er garantien for hoyeste kvalitet.

Oslo. Tollbugt. 4. - Sentralbord 42 6993.

OLAV RINGDAL
SBCIBSREDERg

Solplassen 1, Oslo. Telegramadr. Rino 1 a.
Telefon 42 09 05.

ETABLERT 1856

med spesialitet HValFangStUtStyr tilsierkvalitet

 SPEKKHAKKER  BENMOLLER  HARPUNER
x . ——-x  GRANATER

Skytestand
for proving av utstyr  

J

 SLEPEKLOR
 SJAKLER
 BLOKKER

For smahvalfangst fabr.: *  BRANNROR
 KANONER 60 mm: med glyserinrekyl  LINEKUTTERE
 KANONER 2y4 " med gummirekyl 4- PUMPESPYD

For ovrig utfores alt i plate-, maskin- ogr smiarbeider.

H. HENRIKSENS MEK. VERKSTED A/s

Telegr.adr.: «Fangstutstyr» TO*NSBERG Telefon: Sentralbord 13 348.

MORICE, TOZER & BECK LIMITED

INSURANCE BROKERS

27 CLEMENTS LANE, LOMBARD STREET, LONDON E. C. 4

AND AT LLOYDS

TELEPHONES: MANSION HOUSE 9132 TELEGR.ADR.: TOZER, LONDON
TELEX: LONDON 28 402
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HUJa fIsSÉ for the

FosterWheeler designs and builds
steam generators for wLale catchers
with these features.

Economy on the long voyage to the huntify
areas. Normal output of steam requires li
fuel. This also means féwer interruptions
for refueling, rnore time for hunting.

Quick power for the chase.
PosterWheeler steam generators respond
when maximum steam output is needed. r
have power to spare for maneuvering and
operation in rough seas and bad weather.

Long runs without adjustment or repairs.
FosterWheeler steam generators are
dependable. They require little care,
even during month after month of hard
service in the hunting areas.

To contact FosterWheeler, address
correspondence to:

Comdr. C.O.H. Korstvedt, R.N.R., Rtd.
MARITIME TRADING, A.S.

Gustav Vigelandsvei 11
Oslo, Norway

FosterWheeler steam «^
generator for whale catcher.

FOSTER W WHEELER

LONDONNEW YORK PARIS ST. CATHARINES, ONT.

JlÉr ~J ;" / >.    W.
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Hvalfangstniimmer 1959.

GOTAVERKEN
De siste pakkenellikkene kom ombord akkurat da gangwayen ble tatt. Til venstre bå

sen, Sigvald Kjersvold, som hadde en travel dag.GØTEBORG

Vemodige timerNYBYGNINGER

opptil 125000 t. dw.

Saltkjøtt og erter det beste til
REPARASJONER

Skrog- og maskinreparasjoner av enhver art
døyve avskjedsstemningen?

I Vi følger MThorshammerf( fil Svennea*
for å se det sisle vink fra hjemßandet

Fotoapparat, bjokk og blyant er utilstrekkelige hjélpemid
ler til å skildre stemningen ombord i et hvalfangstkokeri de
første timene efter at det har forlått Sandefjord. Det nytter hel
ler ikke med radar og ekkolodd. En éljler annen slags detektor
ville være den ideelle sannhetssøker. Men vi kan tenke oss' at
den utreisende hvalfanger har en rekke métstridende føleiser.
Det er leit å reise fra dem der hjernrne* men det er også hygge
lig å treffe igjen arbeidskameratene og være på vei sydover til
fangstfeltet igjen. De er glad, i arbeidet sitt, men ser det :io'k
som en ulempe at de må seile over halve kloden for å komme
frem til arbeidsplassen. Men det er blitt en vane

D I ES ELDA OTO RE R

av Gotaverkens type, opp til 22000 a. h. k.

HYDRAULISKE LASTELUKER

SZs£££&/ TANKVENTILATORER

"LODICATOR" og "STALODICATOR"

lastfordelingsinstrumenter

Det var ganske underlig å
være ombord i Thorshammer
te-tre timer av den måned
lange reisen til feltet. Hvalfan
gerne sto i klynger ombord og
pratet. De forsøkte ihVertfall å
prate vekk den vemodige stem
ningen de var i. De diskuterte
partsgrunnlaget og hvilke
gjenger de kom i på nedturen.
Førstereisguttene fulgte nyfi
kent med i alt det styr som
preger en avgang og suget i seg
nye inntrykk og nye lukter.
Det var lukt av gammel hval
olje, såpe, sjø og ertesuppe,.

Den tradisjonelle utferdskos
ten, erter, saltkjøtt og flesk
skal sikkert også være med
virkende til å. drive vekk noe
av den såre avskjedsfølelsen.
Slik mat har ikke hvalfangerne
fått siden de forlot Thorsham
mer en deilig aprildag i vår.

Seiv ikke det beste hotell,
greier det,
kon S v a n æ s, da vi sto på
broen og smakte på skipskos
ten. Kan -du greie å skildre på
trykk denne runde, fyldige
smaken av timian og løk i er
tesuppen og denne særegne
lukten og smaken av det ame
rikanske saltkjøttet?-Vi vil ik
ke forsøke engang.

Kokkene var tidlig i sving
for å få i stand middagen til
rette tid. Tre mann sto de i

Thorshammers trange men tri
velige bysse og rørte i suppe
kjeler og skar opp kjøtt og
flesk.

Representasjon i Norge —Hvor mye går med her
idag?

GDTAVERKEN NORSK Å/S Vi har kokt IVa. tønne
saltkjøtt og nesten en tønne
med flesk, sier 1. kokk Karsten
Pettersen. 200 liter suppe
har vi, så det skal nok greie
seg.

Haakon Vll's gate 1, Oslo - Telefon 420059, 420146

Imens sitter hvalfangerne i
messene og tar seg 10-dråpen.
Noen er i arbeidsklærne og
andre er frerndeles i den ha
bitten de kom ombord i. De
surmuler . litt overfor Sande
fjords Blads medarbeider fordi
hvalfangstnummeret ikke var
ferdig til Thorshammer gikk.
Hvalfangstnummeret er kjekt
å ha for å slå opp i når vi dis
kuterer hvem som har den og
den hvalbåten. De ble ganske
fornøyd igjen da vi lovet å
gjøre det som var mulig for å
få hvalfangstnummeret ned
over med en hvalbåt.

10-dråpen måtte de forlate.
Det kom beskjed om at der
skulle være livbåtmanøver. Al
le måtte på dekk og ble sjekket
av på livbåtlistene. Førstereis
guttene var litt i villrede,
stakkars, det er ikke så godt å
vite hvor babord nr. 2., er når
man bare har vært godt og vel

Kl MEK. VERKSTED
HEVDER SEG I INTER- Matros Karl Anderson fra Larvik

hadde første rortørn på
«Hammer'n».

ASJONAL KONKURRANSE timen ombord i skuta. Alle bå
tene på babord side ble svinget
ut og låret ned på sjøen.. Det
ble også rodd en liten tur med
hver båt. Og hele tiden følger
Laurits Jensen fra Skips
kontrollen nøye med og noterer
i. sin bok. Han hadde visst in
gen ting å bemerke/Livbåtené
var i full stand og med for
skriftsmessig utstyr.'

IW YORK REDERE har bestilt:

Kl» KJØLEANLEGG til ialt 15 nybygninger på
ammen ca. 400 000 tonn dw.

DET BØR VÆRE EN SELVFØLGE

at NORSKE REDERE benytter NORSK kvalitetsntstyr.

SPESIFISER DERFOR ALLTID:
«SKI MIDI PRESS» VENTILASJON/LUFT.
KONDISJONERINGSANLEGG

«SKI» KJØLEANLEGG for last og proviant
«SKI» CAFETERIA

«SKI» KJØLESKAP (spesialkonstruert for
skipsbruk).
»SKI» DRIKKEVANNSKJØLERE
«SKI» KJØLE/FRYSECONTAINERS ETC.

ER ENN 500 FARTØYER HAR VÅRE INSTALLASJONER

GENERALAGENTER:

A/S E»€o
Stenersgt. 8, Oslo. Tlf. 42 20 04.

Telegram: «EDCOAGENCY, OSLO

10-dråpen tas ; messa, Fra venstre Ingvald Bråvold, Andebu, Karsten Ceeberg, Lasken
Oddmund Johansen, Tjølling, Egil Glommen, Vardal, og Asbjørn Hogstad, Rvarnes.
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Pet siste vink til «Thorshammer» kommer fra utseilingslos Haakon Svanæs som står helt akterut på losskøyten «Hvasser»

WHALING FACTORIES
1928 1929

SPECEFIC DRY CARGO
1938 1941

SPECIFIC TYPE TANKER
Norwegian patent No. 83 588

Priority from 15/12 1958

ARNESEN. CHRISTENSEN & SMITH Ltd n/c on tyne

Båsen, v Sigvald Kjers
v o 1 d, fulgte med skarpt blikk
alt. som foregikk. Han var
overalt på dekk og passet på at
det gikk riktig for seg. Det var
en travel formiddag for ham..
Han har ansvaret for at skula
er sjøklar på dekk, han er mod
i gjengen som tar fortøyninge
ne og mjåtte dirigere sin del av
livbåtmanøvren.

rer og salonger kan man merke
at der har vært kvinnehender
på ferde før avreisen. I kap
tein Larsens lugar kneiser lo
store julegleder og i salongen
er det nydelige hvite krysan
temum. Og blomster er det og
så i andre lugarer. Blomster
som skal minne, om hjemmet
og landjorda.

dig med sin losoppgave for
denne gang. Thorshammer .pas
serer Kjerringvik og Ula, og
Svenner fyr er på styrbords si
de. Han griper en kikkert og
øyner lpsskøyten «Hvasser» på
vei mot Thorshammer. Så -er
det takk og farvel og gode øn
sker om heldig fangst.

Vi har selve mesterleide
ren ute til ære for dere, sier
matros Arne Aasr u m. Den

vært litt rusket idag sier los
Svanæs slik at journalisten vic
kelig kunne fått se hvordan det
kan være her ute. Det er rent
for fint vær for ham idag. Og
det var ikke vanskelig å gå ned
leideren. Losskøyten svinger
unna igjen og går inn mot Sta
vern og helt akterut står los
Svanæs og vinker til Thors
hammer. Det siste vink fra
hjemlandet på 6—7 måneder.

Turbo charged two - stroke
Marine Diesel Engines

Up to 24 000 HP

Thorshammer glir videre ut
over i Sandefjords vakre
skjærgard efter at havnelos
Anker Klausen og Laurits Jen
sen fra Skipskontrollen har
gått fra borde. Den glir forbi
Kvernberget og Holtskjær og
alle de andre kjente stedene.
Foran Thorshammer ligger
Bonden som på avstand kan te
seg som en übåt under opp
stigning. For Bonden har både
tårn og periskop. '

De første karene begynner å
innfinne seg hos telegrafisten.
De skal bestille telefon for å
si adjø for annen gang. Og ef
terhvert som Thorshammer går
ut gjennom Oslofjorden og inn
i Nordsjøen får noe av av
skjedsfølelsen utløp over ra
diotelefonen. Det er nok en an
nen tone på dem når de kom
mer igjen til våren,

Værmeldingen er like goc
som været. Selvfølgelig håpei
kaptein Larsen på godt, vær
menn litt variasjon i været kar
han tenke seg. Å få en sesong
med bare havbleike ville bl:
vel kjedelig i lengden.

: Haakon Svanæs er snart, fer

For skutas mannskap, er i
med engang de kommer

ombord. Matroser blir satt på
vakt på bro og dekk, og i ma
skinen blir der også satt vak
ter, med engang. Hvalfangerne,
de som har med opparbeide! -
genav hvalen å gjøre, har det
roligere. De kan ordne seg i
lugaren, pakke ut tøyet og i ro
og mak forsone seg med å væ
re hjemmefra i 6—7 måneder.

v Men neste morgen er det full
dag Nfor alle sammen. På dekk
ligger-det store stabler med
materialer og fangstutstyr. På
turen nedover skal det legges
vareplan, femmer skal lages til
alle tredekk yog ganger. Der
spleises wirestropper og vries
harpunsjakler. I det hele tatt
er det et livlig håndverkerliv
på nedturen.

er fin å gå i. Ja, det burde' Ode.

>v bfvvwih

Det er satt opp lister .over
de forskjellige gjengene, sier
kaptein Nils Larsen. På hyer
av gj engene er det noen old
timere som kjenner godt til
disse forberedelsene fra før, så
det skal nok gå greit.

Kikkér man litt inn i luga

PAUL M. SIDL.ER
SIVILINGENIØR

RIDDERVOLDS6T. 7. OSUO

TLF. 44 79 70 - TLQR;; «NORSLLZER»

SULZER BROTHERS LTD. WINTERTHUR - SWIT^ERLAND
Livbåten blir låret ned mot vannet.

We are proud io have handled 3 of Sandefjords

farge Whaling Faciories during repairs executed in Hamburg

ihis summer

Our Thanks and Appreciaiion go io ihe people

behind Sandefjord's renowned Whaling Tradition.

2, kokkene ombord i «Thorshammer» klar til å skjære opp salt
kjøttet. Tor Brandslet kommer med kjøtt og John Daler

bruker stålet på kniven.

NORWEGISCHE SCHIFFAHRTS-ÅGENTUR
GiIWIbBbHL

Papir -- Kontorutstyr - Protokoller
Sjøkart og Nautiske bøker

Godt utvalg i fyllepenner og kulepenner

HAMBURG
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Forskere og menn Antarktis. Uvanlig kraftig
antibiotikum
i antarktiske

alger

Lunt 09 koselig
Mannen bak den største private
forskningsinnsats i Antarktis

bjemme oø ute
Gulvløpere
Divantepper
Møbelstoffer
Gardiner Duker

Pledd Ulltepper
Alt i sengeutstyr
Skipsinnredninger

Washington: (NTB—Reu
ter) Den amerikanske marines
forskningsinstitutt håper å
finne frem til et kraftig, nytt
antibiotikum efter forsøk med
fangne pingviner.

I samarbeide med Argentina
har man foretatt grundige un
dersøkelser av årsaken til at
pingviner fra Antarktis som
holdes i fangenskap i andre
deler av verden, meget hurtig
dør av sykdommer i lungene
eller innvollene. Man har slått
fast at årsaken trolig er at de
ikke lenger får i seg de mikro
skopiske alger som inngår i de
res normale kosthold i Antark
tis.

fått de •høyeste hedersbevisnin
ger man kan få på 'mange an
dre av de områder hvor han
gjennom årene har . utført et
stort og fortjenstfullt virke. Vi
kan bare nevne hans utnevnelse
til Kommandør av St. Olavs
Ordien med stjerne for frem
ragende virke for Norge under
verdenskrig 11. Det hører irnid
lertid ikke hit å nevne disse
andre virksomhetsområder. Her
skulle vi bare nevne litt om
forsk er en Lars Christensen,
mannen bak den største pri
vate forskninigsinnsats' i An
tarktis.

Konsul Christensen har seiv
betonet at han ikke er viden
skapsmann. Ikke desto mindre
har han på meget vesentlige
mater vist at han er sterkt be
isjelet av forsikerinteresser, for
skervilje og man kan nesten si
forsker-instinkt. I miljøet og
arven lå forutsetningene til ret
te for virksomhet i forretnings
liv, i redervirksomhet fangst
og shipping. Og det er på disse
feiter Christensen har gjort sin
mest iøyenfallende innsats-. Men
det ligger nær å tro at bare ved
et Iltet vri på forutsetningene
kunne redieren utmerket igodt
ha blitt videnjskapsmannen
Christensen. Det er noe ved
hans vedholdenhet i interes
ser, hans vilje til å nå resul
tater også ut over deres rent
praktiske betydning, som tyder
på at en slik mulighet ikke lig
ger fjern. Hans personlige med
virken i mange av de forsk
ningsarbeider han har finansi
ert viser et engasjement i pro
blemene som gjør-ham til aner
enn den åpenhåndtede hjelper
og donator. Han har også for
skerånd, en viss art umettelig
nysgjerrighet overfor det
ukjente og uoppklarede.

Lars Christensen har seiv gitt
en pussig og beskjeden forklar
ing på opprinneisen til hans
intellektuelle interesse for An
tarktis og dets eventyr:

Da C. A. Larsen kom.' hjem
fra «Jason»-ferden i 1892 hadde
han «med seg hjem mange ra
riteter til min far. Der var toL
a. en pingvin, en selunge, en
sjøleopard og meget annet rart
som ble anbragt i entreen
hjernane og som den dag idag
er anbragt på Kaanfjord hos
min .eldste bror. Når man i en
menneskealder har gått og sett
på den slags1, tror jeg at slike
ting i lengden i underbevisst
heten kan medvirke til å ska
pe trang til handling. Det er
ikke sikkert at hverken hval
fangstmuseet i Sandefjord eller
Norvegia-ekspedisjonene eller
mine egne reiser til Antarktis1
var kommet i stand hvis jeg ik
ke under min hele oppvekst så
å si daglig hadde sett eller
hørt noe fra Antarktis. Det var

Vi er i alminneligket til
bøyelige til, når vi snakker
om nordmenns innsats i An
tarktis, først og fremst å
tenke på den norske kval
fangst på hva den år for
år bringer av praktiske re
sultater og økonomisk ut
bytte. Men det bør ikke
glemmes at samtidig med
kvalfangsten blir det utført
et meget betydelig viden
skapelig og geografisk forsk
ningsarbeide i disse egne.

I nærværende og fremti
dige kvalfangstnummer vil
vi forsøke å fortelle litt om
enkelte av de nordmenn som
kar gjort en innsats i og for
dette forskningsarbeide der
syd.

Det faller ganske naturlig
å begynne med et litet
snapskot av den mann
som med egne midler kar
gjort d\en største private,
innsats for forskningen i
Antarktis, ut fra en le
vende og personlig inter
esse for selve forsknings
arbeidet konsul Lars
Ckr i stensen.

VI PRØVER TEPPER HJEMME HOS DEM

Undersøkelser av disse alger
har vist at de inneholder et
Usedvanlig kraftig antibioti
kum som seiv i uraffinért til
stand virker sterkere mot visse
bakterier enn de antibiotika
som hittil er brukt i USA.

Storgalen 7. Telefon 63 157.

oppdaget og lagt under norsk
overhøyhet.

Ved siden av disse egne ek
ekspedisjoner har Christensen
gjennom alle år ydet betydelig
hjelp og støtte til andre ek
spedisjoner med forskningsfor
mål i de sydlige egne. Han ydet
stor hjelp til Riiser-Larsens
planlagte slede nékspedisjon
1932-33. Han ydet en vesentlig
økonomisk støtte til den nors
ke videnskapelige ekspedisjon
til Tristan da Ounha,, 1937-38.
Også den eiter siste krig gjen
opptatte norske Antarktisfor
skning har nytt godt av Lars
Christensens interesse og hjelp
somhet.

Historien kjenner knapt e
eksempel på at en privatmann
kar ofret så meget på geogra
fiske ekspedisjoner som kan kar
gjort, ekspedisjoner som kar
vosrt av den største betydning,
både for videnskapen og mer
kåndfaste og praktiske formål.

(Bjarne Aagaard om Ivars
Christensen i «Fangst og Forisk
ning i Sydishavet»). kanskje ikke1 meget jeg så, og

det var kanskje ikke så meget
jeg fikk vite, men nettopp der
for». (I en artikkel i Polar-år
boken 1937.)

En rekke mindre og større
videnskapelige publikasjoner og
karter er bekostet og deres1 ut
givelse muliggjort gjennom
Hvalfangsmuiseet. «Publifcasjo
ner fra Kommandør Chr. Chris
tensens Hvalfangstmuseum i
Sandefjord» er et tiltak som
også vidner om konsul Chris
tensens vidsyn og hans leven
de interesse for fomskningen.

Det linnes anange ' eksmpler
på at konsul Christensens for
skerinteresse peker langt ut
over teoretiske overveielser. Et
slikt eksempel kan dr. Erling
Christophersen fortelle om: Fra
landstigningen på den vilde

Det er ilske godt å ha noen
formening om hvilke hedersbe
visninger, mottatt gjennoml et
virksomt liv, ligger konsul Lars
Christensens hjerte nærmest.
Men blant rekken av ordner og
hederstegn som han kan bære
vedi store anledninger, tør det
være et par som han setter
særlig stor pris på, seiv om de
kanskje vil syntes å ligge i skyg
gen av de store ordener. Vi ten
ker på Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskabs Gunne
rusmedalje og på Livingstone
medaljen som utdeles av The
American Geograpthical Soci
ety.

I dette «nettopp derfor», sy
nes det som Christensen seiv
har sagt noe vesentlig. «Nett
opp derfor», at nysgjerrigheten
var blitt pirret gjennom smia
vidnesbyrd fra en ver
den, våknet iforskertrangen og
eventyrtrangen. De to er ulø
selige følgesvenner. Og de mun
ner 'som regel ut i dådstrang.

Det .kan synes en lang omvei
å gå først om en omfatten
de forretnings- og redervirk
somhet, før forskertrangen fin
ner utløshing. Men trangen har
tydelig vært der hele tiden, og
den har tidlig gitt ©eg utslag.
H v al f a\ngstm us eet
oppbyggingen av dette, i forbin
delse; med en nitid samling av
speciallitteratur peker videre
enn til det rent forretningspre
gede. Den store praktiske virk
somhet tok nok det vesentlige
av tidi og. .arbeidsevne og krevde
meget av eynen til fremisyn,
men diette var også et «nett
opp derfor» som pekte vi
dere.

to uunnvæg*lif2@ ombord:
THISTLEBOKi©

vulkanøy Gough Island i 1933
niedlbragte Lars Christensen en
kolleksjon av 62 plantearter.
Vidensfcapeligfe ,samlinger f£a
den utilgjengelige øy var tid
ligere (bare kjent fra to ekspe
disjoner iden skotske An
tarktis-eikspedisjon i 1904 og

Shackleton-fßoiweittekspedisjo
nen i 1922,

repar9 ®sjons-seft
Begge disse hederstegn peker

tilbake på innsats av spesiell
art og karakter. Det samme
gjør de tre æresmedlemskap i
våre mest eksklusive videnska
pelige forsamlinger: Det Nor
ske Videnskaps-Akademi i Oslo,
Det Kongelige Vidensikabers
Selskab i Trondheim og Det
norske Geografiske Selskap.

for rask, holdbar reparasjon av

rørledninger, plater, skott,
maskindeler etc

Står mot alle slags oljer og syrer.

THISTLEBOND
Om sine tre første reiser i An

tarktis har konsul Christensen
skrevet en meget leseverdig bok
«Such is the Antartic», utgitt
hos Hodder & Stoughton i Lon
don i 1936.

Alle disse her nevnte æres
foevisninger peker i en foestemt
retning, på interesser og inn
sats av spesiell karakter. Kon
sul Lars Christensen har også

plastic steel
Det ideelle hjelpemateriale for

Antarktis er også et eventyr,
en drøm for den forskende ånd.
Lars Christensen sluttet seg til
de mangel som gjennom: årene
er 'blitt tiltrakket av velden i
det ukjente og uutforskede i
ødet der syd.

Det Æørte til (handling. Til
innsats gjennom planlegging og
utrustning og (finansiering av
ekspedisjioner. Det fole de 5 ek
spedlisjoner Odd I og Norve
gia-ekspedisjonene i tiden 1926-
1931. I 1930-<årene var Christen
sen seiv på 4 ferder, med mer
eller mindre vidensfcapelige og
geografiske iformål, i Antark
tis. Fra samtlige ekspedisjoner
fole det forakt hjeim viktige vi
denskapelige1 data og materiale,
og meldinger om 'geografiske
nyoppdagelser. Land og øyer fole

gjenoppbygging av skadedeLars Christensen filkfc i ung
alder en levregel gratis av en
gammel ishavsfarer. Den lær
dommen er sikkert ikommet
godt med sidem,' også for for
sketen Lars Christensen:

Det var i 1892 da Jason
skulle ut på sin tur til Sydis
havet. En prøvetur for å kon
statere lat (makkien fungerte
upåklagelig var nødvendig. Og
så skulle 8-åringen være' med
på prøveturen. Selvfølgelig tole
gutten sjøsyk. Men C. A. Lar
sen hentet ham opp på btroen.
«Du må aldri gi deg over», sa
han, «h o Idl ni es© ia motvæ
ret og pust godt inn».

Sikkert et råd som er bra for
niere enn sjøsyke!

Sam Weller.

maskindeler, laging av støpe-

former, reparasj oner av hull

og sprekker.

Kan formes etter behov, blir

metallhard på ca. y 2 time,
fester fullkomment

til metall o. a.

RepresentantHa THISTLEBOND hjelpesett med til sjøs.
i Norge:

Produsent:

Th. Bjelland
Hans Hansens vei 13,FERGUSON & TIHAFSON

Engineers & Merchants - 74, York Street - Glasgow C. 2. Drammen. - Tlf. 83 28 78.

i
SKIPSMEGL

Kirkegatejn 19 Oslo

UDDEVALLAVARVETS GENERALAGENT FOR KORGE

Hk fil 1| §fl

A

Æ

SPESIAL - HOYTTALERANLEGG FOR HYALBATER

KOMMANDO-HOYTTALERANLEGG FOR SKIP

Fabrikanter:

ELEKTROFON A/B, STOCKHOLM

HOSE-MCCANH SKIPSTELEFONER
BATTERILOSE (Sound Powered Telephones)

Representanter i Norge: >
H. HAGEN & S-ONN
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PÅ JULEHANDEL I OKTOBER
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Vi tlitet i gave
pakken til kokk
Karsten Pettersen

på «Hammer»n

En bok er greit,

sier fru Dagny
ten Pettersen hvilken bok han får
å pakke ut julekvelden, anen tror
sikkert den vil bli til stor glede,.
Noen småting ved sdden ble1 det
også .plass til i pakken, 'alt niens
Inger og Else konsentrerte' >.sdn
oppmerfcsoimhet oim de nyeste far
veblyantene, billedbokem -«Tre små
bjørner» og «Donald Duok». Det
var lesestoff som kunne passe
Bimårollinger.

H®mifungere ne her
Vi besørger gjerne Deres bankforretninger mens De er ute.

Eni så' personlig ting som jule
presamgfcjøp til mannen skulle
helst skarnet for en avisr
mamnsi nysjerrighet og interesse;
Men heldigvis lot fru' Dagny oss
folge med p!å turen og vi tror det
ble en riktig hyggelig dag for alle
parter. Da vi alle hadde fått imed
os® hver vår pakke, kunne .natur
ligvis ikkei innkjøpsrunden avslut
tes med annet enn en tur på kon
ditori. At det ble middagsmat på
Inger og Else -den dagen tviler Vi
på. Bakeren hadde ikke spart på
kremen i kakene.

Vil dere ha melk til?
Vi syntes "tfi måtte spørre om

Vi oppretter sjømannskonti.
Vi innkasserer.trekken til innsetning på konto.
Vi honorerer Deres hyreanvisninger.
Vi foretar overførsler og remisser til inn- og utland.
Vi forvalter Deres verdipapirer.
Vi oppbevarer Deres verdisaker.
Vi ordner betalingen av Deres husleie.
Vi tar, gjerne imot husleien fra Deres leieboere.

...-„.-:v:::«S;S'::- Til alt dette kan De bruke en vanlig sparebankkonto.
Renten er 2,5 og 3 prosent.

*%
HUSK AT INNSKUDD INNTIL KR. 5.000 ER SKATTEFRITT

VI ØNSKER DERE ALLE GOD TUR !
Mammaa, Dagny Pettersen fra Nygårdsveien, har bestemt seg

for boken til ham, mens Else passer på at ekspeditrisen klipper
julepapiret rett. Innfeit er familien samlet på konditori. Mam
ma passer på at Else og storesøster Inger sitter pent ved bordet. SANDEFJORDS SPAREBANK

Telefon sentralbord 66 65>5. Telegr.adr.: «Sparebanken».«Pappa er heldig Dagny tii kokk Karsten Pedersen
ombord i <<Haimimer'n», skulle på

syn's du ikke Else? Det jufeMHikjøp., vilte vi ikk© ofret ju
legavekjøpet den aller ringeste
tanke. Men like sikkert som hval
fange-mes avreise, like sikkert
•trekker mamma med; seg tullene
til byen for å henite hjem gåven
som skulle pakkes inn i julepapir
og kunstferdig© sløyfer av silke
båndi

SllPrw
diet. Inger hådd© ti all beskjeden
het ymtet oim Qit hun var suiten.
Vi skjønte med en gang. at spørs
målet var dumt.

var 8-åringen Inger soni

spurte sin 3-årige søster,
mens de hang over disken

for å bestemme seg for år- Else så med store -forundrende
øyne på en mann som kunne fin
ne på å tenke noe så borti alle
vegger. Inger var grei. «Nei takk.
Jeg vil ha cola», sa hun. «Brus»,
sa Eles, Hun var ikke i tvil». «Melk
får vi hjernme hver dag».

ets julegave -til pappa hval-

fanger. Lille -Else som had- Den yngste, Else, fikk' os© iimid
lertid tii å annammei noe av den
tilstundande julestemningen. I et,
butilkkviiridu hadde inniehaverjen
vært tidlig. ute, Et lite juletre,
pynt og julenisse imied lyis i, fikk
Elses øyne til å stråle. «Se der! Et
juletre og en nisse», ropte' hun
overbegeistret. Storesøster Inger
var ifcke sen om å få opp doren.
Her måtte det finne® gave til pap
pa. Tidligere hadde snråtullene
knapt kunnet skjønne mamma som
la veien om en bokhandel. Men en
bok er en grei julegave., mente fru
Dagny. Det bør være en ting han
har bruk for. Hva anruet kan hval-

de krabbet opp på en stol
for å se bedre, var skjønt

enig. Hun kunne ikke få „ Det er mange hvalfangerfruer
og mange «rollinger» soma bar
bandtet j utepresanger i de siste
dagen© og soni lurer pakkene, om
bord via pappas arbeidskairnerater.
Vi tekker fru Dagny, Inger og
Else for at vi, ihvøtftfall balvvei®,
fikk lov til å røbe familtebemime
ligbeter og være imied på julehan
del i oktober.

øynene bort fra de vakre

englene i blått og rosa som
dåmen hadde hentet frem

fra en foreløbig sparsomt

utstyrt julepynt-hylle.

kjøpte engel og julenisse.

fangeren fordrive tiden med enn
en koselig 'bok? Og særlig når han
er glad' i å les©. Mamma kunne
ikke fortsette med å strikke luse
kofter. De to øvrige var enniu så
gode at han ikke trengte noen ny.

MainnfolkEianifunnet ombord; i
«koka» frister heller ik-ke til at
iman pynter seg, bortsett fra un
der høytidene;.

Vi skal ikke her røpe* for Kars-

Å konrame i noen julestemning
mange, lange dager før høytids
dagen der langt inne i vinternat
ten, syntes efter vår meining abso
lutt håpløsit. Enl Bomirtnerlig mid
dagst-ime et par dager før «Thors
bamimier»is avgang, fikk os® knapt
til å tenke på jul. Hadde det
ikke vært for et nytt hvalfangslt
nunnmer, og at vi siaimmen med fru

F, J,

Pappa Karsten Pettersen som er
kokk ombord i Thorshammer får
[fine julegåver å pakke ut iår når
han er ferdig med årets julesjau
for kokerifolkene. Her er han
knipset ved ertesuppekjelen av
reisedagen.

Det smakte nydelig med vannbakkels, sier tise.

W^^^KimtlS^^:

DRA IKKE UT

pa fangstfeltet

FOR LIVSFORSIKRINGEN

ER I ORDEN

Xibtfforotltring{f*e(Bbfipet

Storste norske iivsforsikringsselskap

HOWARD HOULDER

PARTNERS LIMITED

17 ST. HELEN'S PLACE

London, E.C. 3

AGENTS FOR

TANKER & GENERAL

CHARTERING

SALE & PURCHASE

NEW BUILDING

INSURANCE

BUNKERS

Telephones Telegrams
London Wall 4246—9 Wohdra London

Telex Wohdtank London
London 28725/6 Wohdchart London

&tans Spetf&>
Etablert 1901

SANDEFJORD

T el e f o n e r.

Skibshandelen 62 365 * 66 744
Colonialhandelen 62 127 - 63 678
Avd. Breidablikk 66 262
Avd. Framnces 77 185

Skips- og fangsttauverk
av kimst- og: naturfibre

&. 1 II En \Wm n
Oslo Grunnlagt 1772
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20-tusen ionneren M.t «Sole», bygget for A/S Tønsbergs Hvalfangeri ved
skipsverft i Alblasserdam, Holland.

Verolmes

En eventyrskikkelse skips-
retaes ved Sarpsborg meka
niske Verksted. Min errar
ing og finansiermgsevne
stiller jeg til disposisjon, og
den som har sett resultatet
av mitt arbeide i Nederland,
får seiv avgjøre om han trot
jeg kan gjennomføre pla
nen.

sier S* J. Svendsen, stuert på M/T «BELFAST» om bygningsindustrien
Holienderen CorneHus Yerolrne (ar på PÅ BESØK HOS VEROLME

Slik fait ordene ira den nve
skipsbygger-komet, da Sande
fjords Blads medarbeider for
leden besøkte Verolme United
Shipyards. Og det kan ute:i
betenkning sies, at det Corne
lius Verolme viste frem av så
vel moderne skipsbyggericr
som store arbeider, levner in
gen tvil om at han vil mest:"e
store oppgåver.

i et brev vi nettopp har mottatt fra ham. Og han sier videre: «Jeg kom en gang
til å overvære en såkalt lunch ombord i en svensk tankbåt som lå sammen med
oss i Venezuela. Stuerten der ombord var her på besøk og siden fikk jeg den glede
å besøke hans båt. Under lunchen kom vi inn på forskjellige matsorter, provian
tering etc. som de fleste stuerter gjør og har for vane. Da Kom vi inn på forbruk
samt varenes kvalitet, og margarin var straks inne i billedet. Stuerten der ombord
sa blant annet: En ting som dere nordmenn kan kjøpe billig og godt er margarin
og han nevnte straks det klingende navn. Ja, sa jeg til ham, det er en meget god
vare og svenskene kommer jo i flokker over grensen for å få kjøpt margarin, ikke
bare fordi den er billig, men fordi kvaliteten ligger langt over Sverige's og fordi man
ikke oppnår å få slik en margarin i andre land som den vi har. Unette skriver jeg
ikke bare for å rose margarinen, men som et faktum».

laget et stor-konsern med m
byggekapasitet på 400000 t. cl.w. pr. år

Vil nu bygge skip i Norge for norske retkre
Det er en kjennsgjerning at den største del av den nor

ske handelflåte' er bygget opp ved utenlandske skipsverft.
De norske skipsbyggerier har ikke hatt kapasitet nok til å
bygge alle de skip de norske redere har hatt behov for efter
krigens veldige tap.

Verftene i Nederland er b i
sert på bygging av fagende
standardtyper:

TANKSKIP: 19 500 tonns
33 000 tonns 47 000 tonn ,
73 000 tons, 110 000 tonns.

LASTESKIP: 2250 tonns,
4775 tonns, 6600 tonns, 8150
tonns, 10 300 tonns, 12 500
tonns.

Men norsk skipsbygningsindustri har imidlertid hatt
en sterk ekspansjon og hevder seg nu ypperiig i den skar
pe internasjonale konkurranse. Det fremgikk bl. a. nylig av
rapport fra et engelsk meglerfirma at norske skipsbygge
rier idag noterer de mest konkurransedyktige priser.

En av verdens største skipsbyggere, Cornelius Verolme
fra Hojland vil om kort tid gjøre sitt inntog på det norske
marked. Hans skipsbyggerier i Holland har også hittil byg
get adskillige skip for norske redere og Verolme har vel
tenkt som så at kan han få innpass i Norge vil dette være
én fordel for hegge parter. Veien er iallefall lagt opp for
ham til Sarpsborg mekaniske Verksted, som på grunn av
sviktende ordretilgang har sett fremtiden imøte méd be
kymring. Verolme har overtatt aksjer for 800 000 kroner i
verkstedet ved emkapitalutvidelse fra 200 000 kroner til 1
million kroner, og han akter å bruke 20 millioner kroner ti'
modernisering og utvidelser på den 25 mål store tomten på
Rolvsøy. Han har store planer og kan legge ivei med den
norske regjerings velsignelse.

Cornelius Verolme,

som har kjøpt aksjemajorite
ten i Sarpsborg mek. Verksted.

og han sier til slutt: —r Jeg er ikke kommet til
Norge for å skape vanske
ligheter for andre, verkste
der, heller ikke for å utnyt
te en. spesiell situasjon. Jeg
har i det hele tatt ikke bedt
om å få komme til Norge.
Legg merke til det: Det var
fra norsk hold det ble rettet
oppfordring ! til meg. Heller
ikke har jeg bedt om sær
fordeler i noen form ved
den utbygging som skal fo-

BULKCARRIERES:
tonns, 20 250 tonns.

12 000
«Jeg vil gjøre mitt beste for å

anbefale alle og enhver å kjøpe MALMSKIP: 21 250 tonns,
26 750 tonns, 46 000 tonns.

Når det gjelder skipsmaski
neri holder Verolme på diesel
motoren og der bygges på li
sens M.A.N.-motorer opp till
20 000 HK effekt. Der bygge.s
også turbinmaskineri og damp
maskiner samt kjeler for disse
formål. Det skjer ved maskin
og utrustningsverkstedet i

og bruke
MELANGE MARGARIN»

A/S MARGAR I N CENT RÅLEN

(ETABLERT 1916)

SKIPSMEGLERE EKSPEDITØRER

SPEDISJON ASSURANSE AGENTUR
BILLETTER MED FLY SKIP JERNBANE

Telefoner SANDEFJORD
Thor Dahlsgt. I—s.

Telegr.adr.:

«EIVIND» (Centralbord: 66 750

AUT. FONDS- & AKSJEMEGLERE

Ud£aå& ÅtmM
Konsernets maskinverksted, Verolme Engineering Company Ltd., Ysselmonde.
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• GJENSIDIG*STIFTET 1897

Forsikring av:
Retiers ansvar overfor tretijemann (Protection & tademnity)
Hyre- og effekter Opphold ved streik

FORSIKRINGSBESTANO: 10.300.000 br. reg. tonn

BORGESTAD FABRIKKER LEVERER

ILDFAST STEIN TIL DEN NORSKE

HVALFANGSTFLÅTE
Stortings gt. 13, 7. etasje Avdelingskontorer
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S'lj'Æ LIMITED
SEA • LAND AIR  TRANSPORT

Tanker and World Wide Chartering Brokers

SALE, PURCHASE AND CONSTRUCTION
OF ALL CLASSES OF TONNAGE

Det nye verft Rozenburg, som skal bli et av verdens størsteKremen av Verolmes verfter med dokk til 110 000 tonnere.

Ijsselmonde like før elven
Maas løper inn i Rotterdam
området

dw. i året. Det tilsvarer en pro
duksjon av over 20 skip i året
av den standardtype på 19 500
tonns. ;

for rekrutteringen til de tek
niske og administrative avdel
inger.

EKSPANSJON
KONKURRANSE

Steamship and Liner Agents

Forøvrig har Verolme verf
ter i Alblasserdam, i Heusden
og i Rozenburg. I Alblasser
dam, hvor man finner et Vest
fold-innslag i form av Georg
Veflings 19 500 tonner som er
under bygging, er det to bed
dinger for henholdsvis skip på
20 000 tonns og 35 000 tonns. ,

Avdelingen i Heusden har to
beddinger for skip opp til
20 000 tonns. Og i Rozenburg,
som i løpet av bare 3 år er
vokset opp til å bli et av Eu
ropas største skipsbyggerier,
kan der bygges og repareres
skip opp til 110 000 tonns. Ver
olme disponerer her et areal
som svarer til 100 store, fot
ballplasser, eller vel 1000 mål.

Ved besøket i Rozenburg ble
en flytedokk på 25 000 tonns
sjøsatt fra en tørrdokk for
110 000 tonnere. Denne dokken
er 290 meter, lang, 43,5 meter
bred og 9,5 meter dyp. Og i
den skal nu bygges tre 77 000
tonns oljetankskip for Esso,
Nederland og Standard Oil
Company. Umiddelbart efter
sjøsettingen av dokken ble le
vert en 20 000 tons motortanker
«Naess Tern» til Erling Naess
Shipping Co., New York. Det
var 2 begivenheter represen
terende iålt .45 000 tonns, på en
og samme dag.

Det er ikke bare i Nederland
Verolme satser stort. Han har
allerede overtatt et skipsverft
i Cork i Eire med dokk-kapa
sitet for skip opp til 16 000
tons dw. Hans plan der går ut
på utvidelser slik at der skal
bli et stort skipsbyggeri og re
parasjonsverft. Dessuten hol
der Verolme på med bygging
av et skipsverft i jungelen, 100
kilometer syd for Rio de Ja
neiro. Det skal også bli av sli
ke dimensjoner at det fullt ut
vil harmonere med Verolmes
øvrige verfter. Han regner vel
med at Brasil en vakker dag
vil foretrekke innenlands
skipsbygging, og da er det for
nuftig å befinne seg på stedet
med et firma som er registrert
i Brasil. Og nu kommer han til
Sarpsborg, som konkurrent til
de eksisterende norske skips
byggerier. Seiv understreker
Verolme sterkt at verkstedet
skal fortsette som et norsk sel
skap med norsk ledelse. 1 en
overgangsperiode vil endel hol
landske fagfolk bli. beskjefti
get, men de vil efterhvert' bli
skiftet ut med nordmenn. En
investeringssum på 20 millio
ner kroner vil ikke forslå, hv:s
Verolmes planer skal gjennom
føres helt ut. Det sies at man
måtte sette et beløp for å få
konsesjonen i orden. En fler
dobling av beløpet vil éllers
være naturlig å regne med før
Verolme ser den første nybyg
ging bli sjøsatt fra dette verk
stedområde.

I Verolmes ordrebok finnes i
dag 20 skip og flytedokker på
tilsammen over 600 000 tonns,
som man allerede er i arbeide
med. Det kan slå en at en ar
beidsstokk på 6000 personer
ikke virker så . imponerende
sammenlignet med anfallet ved
de store britiske og tyske
verksteder. Da må taes i be
traktning den rasjonalisering
og moderne teknikk som Ver
olme har utnyttet fullt ut, tak
ket være dyktige unge med
arbeidere som har 'øye og sinn
for automasjonens mulighe
ter.

33 000 TONNER TIL
55 MILL. KRONER

Vi traff direktøren ved ut
rustningsverkstedet i Ijssel
monde da vi Kikket på et av de
fire 33 000 tonns tankskipene
som skal leveres til Brasil. De
utstyres med dieselmotor på
15 000 HK og-skal gjøre 17
knops fart.

Hvor mange arbeidstimer
regner De går med før en slik
33 000 tonner er levert?

Forwarding - International Travel Agents - Steved

En million timer, sier di
rektøren, og garanterer at det
holder. Han er heller ikke nøye
med å oppgi prisen. Ca. 55 mil
lioner kroner.

33-35, ST. MARY AXE LONDON E
Når det gjelder de nærme-

ste fremtidsoppgaver omfatter
Verolmes plan en storstilet ut
bygging av reparasjonsmulig
hetene. Det nye Rozenburg
verftet får i tillegg til sin byg
gedokk for 110 000 tonnere, yt
terligere 5 dokker, nemlig tre
flytedokker for henholdsvis
35 000, 25 000 og 10 000 tonne
re, hvorav 25 000 tonner-dok
ken som nevnt allerede er sjø
satt. Videre er der ferdig en
tørrdokk for 50 000 tonnere,
mens en for 90 000 tonnere skal
bygges.

Ved samtlige verft anvendes
seksjonsbygging i stor stil og
transportmateriell og kraner
av veldige dimensjoner danner
hovedledd i en gjennomført,
rasjonelisert drift. For å få fag
lig arbeidskraft av høyeste
klasse. er der ved bedriftene
egne lærlingeskoler som sørger

ENEHERSKER
Telephone: AVENUE 2525 (20 lines) - Telegrams: Tanker Dept: (Inland):

Det er i det hele tatt ikke
vanskelig å få opplysninger
om alt rsom er stort og herlig
ved Cornelius Verolmes verk
stedanlegg. Han står som inne
haver av alt, og dette marke
res også ved kjempefotos av
magnaten i bedriftenes kanti
ner og forsamlingssaler. På en
bestemt vegg i hver av be
driftssalene som glasskon
struksjonene gjør lyse, og som
gir god plass til 1000 personer,
henger Verolmes portrett og
minner om hans valgsprog:
«Hvis vi skal være tilfreds med
livet, må vi arbeide, arbei
de med vilje, arbeide med util
fredstillet begjær og med li
denskap for det vi holder på
med.»

Oilbermart Telex

Telex (Inland): A<VtENUE 1581 (Foreign):
Sale & Purchase Dept: Slasale

. » All other departments: Esselalim Telex Lo:
» (Foreign): LONDON 8328/9 Continental Telex: LONDON 8328/9

Men først må Verolme. ha be
stillinger og det blir vanskelig
å få. De norske redere er ikke
særlig ivrige med nybyggings
kontrakter slik som fraktmar
kedet er idag.

RASJONALISERING OG
MODERNE TEKNIKK De ca. 20 norske pressemenn

som deltok i turen til Holland
fikk en ytterst lærerik og in
teressant rundreise. Man fikk
et levende inntrykk av at Hol
land er et land i fremgang.
Skipsfarten og skipsbyggingen
inntar en bred plass i landets
næringsliv. De hollandske
havner anløpes av en stor
mengde norske skip. Ikke min
dre enn ca. en tredjepart av
de mange millioner tonn olje
som hvert år kommer til Per
nis oljehavn i Rotterdam blir
fraktet dit av norske skip.

Rundturen var lagt vel tilret
te av Verolmes norske repre
sentanter Maritime ContractQrs
A.s i Oslo. Reiseleder var Aage
Wellton. \ I Holland var det
sjefen for Verolmes public Re
lationsavdeling, mr. G. v. d.
Hoest og frue som stod for det
ypperlige arrangement.

Verolme-verkstedene syssel
setter nu ca. 6000 person.er og
kapasiteten for nybygginger • av
skip andrar til 400 000 tonns

praktisk talt

hele den norske

livalfangstflåten

er utrustet med

kokeapparater fra

V GAST vf
skips
måling

F,xCHROMAX
SINKKROMATPRIMER

BATEX
K. K. MALING

Gasten er med i alle « strøk»

SANDEFJORD

r44ili itil i

(så \

Ellef sens

Tennskruefabrikk

STOKKE PR. TONSBERG

Anbefaler:

TIDSBRANNROR
OG TENNSKRUER
FOR HVALFANGST
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Haugesund var med ikval
fangsten fra først av

kere og hvalfangere den gan
gen, men det var ofte nær på
og det manglet ikke på trusler
fra fiskerhold. Man hadde så
ledes slått opp plakater i by
en når hvalfangerne var på
land og her het det at hvalbåt
ene ville bli sprengt i luften i
løpet av natten. Hvalfangerne
bare ?lo av disse truslene, men
for sikkerhets skyld hadde de

ved gangveien med vann
slange og varmt vann klar.

«Aksjonærer» hos Svend Foyn - eget selskap i 1893

Men fiskerne protesterte også sildebyen
FORTSATT HVALFANGST

Haugesunderne fortsatte
hvalfangsten ved Island og
eksempelvis kan det nevnes at
Haugesunds Hvalfangersel
skaps tre fangstbåter i 1898
hadde 150 hval. Et nytt sel
skap ble stiftet i 1901 med en
aksjekapital på 500 000 kro
ner. Disponent var Jacob Od
land og regnskapsfører H. M.
Wrangell, som begge skapte
glorverdige navn i norsk hval
fangst. Jacob Odland var se
nere også fangstbestyrer for
hvalfangerselskapet «Harald
Haarfågre», som ble stiftet i
1912 og som foruten Odland og
Wrangell hadde Erik Lindøe
og Knut Knutsen O. A. S. i le
delsen.

Til sammenligning med da
gens lønninger i hvalfangsten,
kan nevnes at en hvalskytter i
tiden- efter år 1900 vanligvis
tjente 13—1400 kroner -på en
sesong. De hadde 80 kroner
måneden fast, 25 kroner pr.
stykk for finnhval og 50 kro
ner for blåhval.

Haugesunderne har ellers
deltatt på alle feiter innen
hvalfangsten. I 1911 var Eirk
Lindøes flytende kokeri «Aug
vald» for første gang på Afri
ka-kysten og man fanget da
med to hvalbåter. «Augvald»
var på 5 200 tonn dødvekt.
Første sesongen var resultatet
12 000 fat, i 1913 hadde eks
pedisjonen øket til fire hval
båter, men det minket på liva
len og økte med ekspedisjoner,
der som i Sydishavet.

Fl. k. «Suderøy» fotografert i hjembyen Haugesund. Skipet het opprinnelig «Kim» og
var bygget for et Tønsberg-rederi i Newcastle i 1913, ombygget til kokeri ved Kaldnes
mek. i 1929. Idag er den igjen knyttet til Vestfold, iog med at de øvrige norske hval
fangstselskaper har kjøpt kokeriet. Hambros Bank

LIMITED
Haugesund var med i hval

fangsten helt fra først av. Om
dette vet sagaen å berette at
tre haugesundere i 1883 hadde
parter i i Svend Foyns hval
fangstekspedisjon i Isafjord.
Den ene av dem var Mons
Larsen, den andre sannsynlig
vis dennes svigersønn Peder
Amlie, den tredje vet man ik
ke navnet på. Også en mann i
daværende Christiania, Tho
mas Amlie, bror av Peder, var
blant interessentene. Hvalfang
sten ble drevet med d.s «Isa
fold» på 35 tonn, som var byg
get ved Akers mek. verksted i
1883.

rned mann og mus. Fangsten
ble fortsatt en tid for boets
regning, men så ble selskapet
oppløst.

På initiativ av Peder Amlie
ble det så i 18j|8 dannet et rent
haugesundsk hvalfangstsel
skap, det ble best kjent under
navnet «Talkna»:. Amlie hadde
kjøpt et russisk hvalfangstan
legg på' Murmanskkysten for
180,000 kroner og selskapet
fikk to nybygde hvalbåter i
stål bygget ved Akers mek.
Talkna-selskapet skulle gi stø
tet til et rent opprør blant fis
kerne på norskekysten, då man
begynte å fange hval på sel
veste vårsildfeltet mellom Jæ
rens rev og Hiskjo.

kere var tilstede. Det ble re
ferert en uttalelse av profes
sor G. O. Sars, som mente.at
hvalfangsten ikke hadde noen
innflytelse på fiskeriene, men
fiskerne ville ikke høre på det
øret og overlege Armauer
Hansen, som seiv var tilstede
på møtet og støttet Sars' syn,,
ble nærmest møtt med håns
ord.. Protestmøtene fortsatte i
fiskeværene og resolusjoner
mot hvalfangsten på kysten
ble sendt til statsmaktene, som
endelig bøyet seg for fiskernes
krav og kampen endte således
med at det. ved kgl. resolusjon
av 10. oktober 1896 ble for
budt å drive hvalfangst innen
for territorialgrensen på strek
ningenl fra Jærens rev til Van
ylvsgapet i tiden mellom 15.
desember og 16. mars.

Talkna-selskapet som hadde
drevet denne hvalfangsten, tok
imidlertid ikke' forbudet særlig
tungt, det hådde vært så som
så méd lønnsomheten.

Det kom forøvrig aldri til
håndgripeligheter mellom fis

Merchant Bankers
H. M. Wrangell hadde land

stasjon i Plettenburg i Sør
øst-Afrika og han drev også
fra Spania "i 20-årene. Han
var, vel- også en av de ivrigste
talsmenn for fangst i Sydisha
vet. Omkring år 1925 begynte
Knut Knutsen O. A. S. med
landstasjon i Mossanledes på
Vest-Afrika-kysten og det ble
altså hans rederi som skulle
komme til å fortsette Hauge
sunds stolte tradisjoner i norsk
hvalfangst til idag, da rederi
ets fl. k. Suderøy og hvalbåter
er solgt.

ESTABLISHED *839

HEAD OFFICE

41 BISHOPSGATE, LONDON, E.C.2.

Senere opprettet Mons Lar
sen sitt eget selskap, Mons Lar
sen & Co, og i årene 1886—
1888 drev man hvalfangst ved
Island med to båter, d.s «Rey
kjavik» og d.s «Isafold». I
1888 var fangsten større enn
noengang før, nemlig 84 hval.
Firmaet ble overtatt av Tho
mas Amlie alene, men  han
omkom da et skip han fulgte
med til Island i 1897, gikk ned

WEST END BRANCH HOLBOBN BRANCH

STAIEN BØYDE SEG 67 PALL MALL, LONDON, S.W.I. 1 CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.I.
Fiskerne mente at hvalfang

sten var skadelig for sildefis
ket og opphisselsen blant dem
økte proporsjonalt med hver
hval som ble skutt. Det førte
til at der i 1895 ble holdt et
stort massemøte i Totallokalet
i Haugesund, omkring 400 fis-

Det er mange i Haugesund
som håper at byens andel i
hvalf.angsten ikke skal ta slutt
med dette, men det vil bare
fremtiden i tilfelle kunne fcr
telle om.

kn. b.

Vi leverer det verdenskjenie

kule- og rullelager
_-,~.soauncts-7Skip __J>>.

kokeri og som, tilhørte brødrene Lothe.«Jason», det første norske skip på hvalfangst i Sydishavet.
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Haugesunds «King» som ble omb et til flytende
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HORTEN-DOXFORD og
HORTEN-GOTAVERKEN

dieselmoforer pr
DIESELRESERVEGODS

David Geddes & Son Limited

(Established 1869)

28, Bush Lane, Telephone: Mansion House 7,931

London, E. C. 4. (five lines)
CABLES : OSEDDEGO LONDON

TELEX GBLN 8246 AND 22079

SELLING AGENTS FOR WHALING COMPANIES

Whale Oil and Whale Products

. Fish Oil and Fish Meal

Vegetable Oils and Oilseeds
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Hvalfanger på mange hav
foreirekker nu hjemmefisket

Sev. Dah s Assurancekonior A/sSeverin Jacobsen, Auktandshamn, har skutt blåhva! på 100 tot

Men han ble ikke dus med Syd ishavsfangsten
Det må bli resultat der det

er vilje og vilje må han ha
Severin Jacobsen, Auklands
hamn. Han er en av de eldste
hvalfangere i Haugesunds-di
striktet og til tross for sine vel
65 år er han fremdeles meget
aktiv, om enn ikke så meget
som hvalfanger. Hans ansikt,
som er vennlig bærer preg av
mange års arbeid på sjøen, det
er værbitt og friskt og min ne
ve forsvant i et stort «tomrom»
da jeg hilste på ham. Trykket
var kontant, men ikke for
hardt og jeg ble ønsket velkom
men til Auklandshamn, et lite
fiskersted noen mil nord for
Haugesund. Vi sitter i hans
vakre hjem, som har utsikt
,over skipsleden nordover mot
Stord med stor trafikk av store
og små skip. Stadig kaster han
et blikk ut vinduet,for å kon
trollere at alt går som det skal
og pipen med den karvede
bladtobakken sitter i munnvi
ken. Den lille vedovnen i hjør
net er «permittert» for ennå er
det for sommer å regne og
rummet bærer preg av orden.
Garnstumpen, som skal bli en
ruse henger på stolen og bilda
ne på veggene fbrteller om
fangst og fiske på mange hav.
Dette er en fangstmanns hjem.

iegner all slags assuranse

   

Kronprinsesse Marthas pl. 1, Oslo
Telefon: Centralbord 416830

Telegramadresse «SEV»
Telex nr. 1319

Auklandshamn har vært. en
spesiell «leverandør» av hval
fangere til de mange ekspedi
sjoner som gjennom tidene ei
utrustet fra Haugesund. Frem
deles har stedet mange hval
fangere, men det er vel fare
for at antallet vil bli kraftig
redusert i de nærmeste årene
efter at «Suderøy» har forlatt
Haugesund. Men småhval
fangere vil det alltid være i
Auklandshamn og de vil vel,
hvis ikke beskatningen blir for
stor, drive sin fangst på feitene
utenfor stuedøren og i fjernere
farvann.

Hvalskytter Severin Jacobsen, Auklandshamn.

drevet  rovfangst på de nordli
ge feitene i slutten av forrige
og begynnélseri av dette år
hundre, men den kan på en må
te forsvares for vi visste for lite
om hvalen og dens vaner den
gang.

Størrelsen betydde ingen
ting for betalingen?

—i Nei, vi hadde 100 kroner
for en blåhval hvor, stor eller
liten den var, 50 kr. for en
finnhval og 30 kr. for knøl- og
seihval. Selskapet var imidler
tid interessert i å få så store
hval som mulig for oljen var jo
det avgjørende' produkt i hvai
fangsten dengang som nu. Før
første verdenskrig hadde vi
forresten 250 kroner for en
sperm, men da den elektriske
kraften kom, falt spermoljepri
sen så. meget at vi lot sperm
være sperm. Retthvalen var og
så i den prisen.

ser ikke ut til at bestanden
skal ta seg opp igjen.

I Davisstredet fanget vi
noen store blåhval som. var
brune av det kalde isvannet i
stredet. De var ikke vanskelig
å fange og de ga mye olje.

som fikk meg bort derfrå. Så
gikk turen igjen sydover til
Afrika og i 1936 var jeg med
«Norskehavet» som lå i Port
Gentil i Fransk Kongo sammen
med de små kokeriene «Roald
Amundsen» og «Haugar».
Vi fanget knøl der, Olaf
Støkken i Sandefjord var
bestyrer og resultatet var gan
ske bra. Fangsten på Kongo
skulle imidlertid ikke drives
mer enn annet hvert år, for
knølen liker ikke å bli for me
get jaget. Det gjelder ikke ba
re knølen ved Kongo, men også

på andre feiter. Vi så det i Da
visstredet, hvor det en sesong
var store mengder knøl og den
neste ingenting.

Hår De noen favoritthval
båt?

Haugesund. Vi har tatt :
hval med «Eik» og mec
startet også brødrene Sæ
sen sin fangst fra Stein
på Harøy..

Og nå er det sm
fangst?

Utnyttelsen av hvalen var
vel også for dårlig?

Vi. «skummet fløten» og
vi. tok ikke hensyn til at det
ble fanget for mange hval pr.
dag. Nede i strandkanten ved
stasjonene kunne, hvalen ligge
i dynger og bli ødelagt, -og noe
annet.enn.spekket ble ikke be
nyttet. . Tilslutt sto vi da der,
med redskap, men ingen hval.
H. M. Wrangell hadde imidler
tid funnet seg en liten plass i
Syd-Afrika, i Plettenberg Bay
på sydøstkysten og der bygde
han' en landstasjon. Våren 1913
dro_ vi så sydover, istedet for
nordover. Utstyret på Island
ble solgt og vi hadde nytt med
oss til stasjonen der syd. Også
her skulle Jacob J. Odland væ
re bestyrer og jeg hadde avan
sert til skytter. Vi var kon
traktbundet for fem år og vi
fanget riktig bra. I 1918 ble
stasjonen solgt og vi dro til
Port Said med hvalbåtene, hvor
de ble overtatt av noen fran
ske kjøpere.

Ja, det har jeg, sier Seve
rin Jacobsen med eftertrykk.
«Eik» fulgte meg til mange fei
ter, på Kongo, i Davisstredet,
ved Jan Mayen og på norske
kysten. Senere ble «Eik» byg
get om til fiskebåt og den er
fremdeles med i storsildfisket.
Nå heter den «Thaus» og den
er fremdeles hjemmehørende i

Hvordan begynte så dette? En sesong
i Sydishavet

Har De aldri vært i Syd
ishavet?

Jeg har vært méd no
songer, ja, men det blir
hjemmefiske for meg o
trives jeg med. Det passe
dre for en mann som hai
det de 60 og hvalfangster
må være nerveslitende.

Det var ikke så lett for
oss unge i dette distriktet i be
gynnélsen av århundret. — Vi
kunne nok fiske, og fangstene
var store, men betalingen var
liten. Bottlenosefangsten ga
imidlertid et ganske bra øko
nomisk resultat og i 1907 fikk
jeg jobb med et skip som ble
rustet ut fra Bergen. Vi fanget
ved Spitsbergen og avregnin
gen viste summen på 150 kro
ner! Det var store penger den
gang, og da var det vel ikke
så merkverdig at jeg fortsatte.

Hvalfangst ble det også
dengang drevet av ekspedisjo
ner fra Haugesund, fortsetter
Jacobsen, og i 1912 ble jeg
forhyrt til ,en hvalbåt som
skulle fange til en stasjon som
H. M. Wrangell hadde i Isa
fjorden på Island. Jacob J. Od
land var bestyrer og vi dro om
våren avsted til feltet vest av
Island. Allérede dengang var
imidlertid hvalbestanden her
nord på sterk retur og resulta
tet 10—18 hval på båten var for
lite.

En sesong med «Suderøy»
i begynnelsen av 30-årene. Jeg
ble aldri dus med fangsten i
Sydishavet og det var vel det—Men, det var ikke slutt

med hvalfangsten efter Afrika
turen?

Bjørgulv Ive:

Jeg ble efter hjemkomstén
forhyrt til en hvalbåt som fan
get ved Færøyene, også den
tilhørte H. M. Wrangell og jeg
var med den i noen år. Hittil
hadde jeg bare fanget til land
stasjoner, men i begynnelsen
av 20-årene ble jeg forhyrt til
Rey Alfonso-ekspedisj onen,
som skytter. Fangsten ble tatt
opp.på Marokko-kysten, sene
re i Biseaya og resultatet ble
heller smått. Senere ble det tur
med «Norskehavet» til Davis
stredet og «King» til feitene

Jan Mayen.
Da jeg fanget til «King»

skjøt jeg sannsynligvis den siste
retthvalen som er tatt i Nord
ishavet. «Knøl forut», ropte
matrosen i tønnen, men da
hvalen lå langs siden viste det
seg å være en retthval. Nå er
denne hvalart fredet, men det

Store blåhval
Ble det skutt store hval

dengang, eller lot dere dem gå?
Jeg har seiv skutt blå

hval på 100.fot med de små bå
tene vi hadde og min bror Kon
stantin skjøt en blåhval på 103
fot på feltet ved Plettenberg
Bay.

Det var drevet
rovfangst

Vi må erkjenne at det ble

Mannskapstransport
Benytt Dem av vår erfaring når

forsyner hvalfangstflaten med
bunkersoljer og ENERGOL smøreoljerdet gjelder transport av mannska-

per til Deres skip. - Hurtigste og
mest komfortable reisemåte til

mest regniiigssvarende pris. - Spør
Deres reisebyrå eller henvend Dem

direkte til

„ .... . ™ „ w „ ~ » "**£* -<~~  -- ~.„..,,,„.,.„uj;r~;^% FRED. OLSENS FLYSELSKAP
FRED. OLSENS GATE 2 OSLO

Telefon 41 72 70, Telegramadr.: AIRNORWAY NORSK BRÆNDSELDUE A-5
en storbedrift i energiens tjeneste

tø*^000 FØRST OG FREMST
I SKIBSRAbIO-
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Hvalcupen sin nye skikkelse

fordeler og manqler
En ny revisjon må nok fil

Vår tradisjon: BESTE KVALITET hadde både
Vårt mål: TILFREDSE KUNDER

Men vi fikk ihvertfall en ny mester - «Thorshøvdi»

%,%
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ALT I PROVIANT
BYSSfi-DEKK» og MASKINUTSTYR

A/s Thor Dahl Thorshøvdis mesterskapsl ag. «Høvdi»-guttene spilte iår i finalen for første gang —og
vant. Et populært og fortjent mesterskap. Knestående fra venstre: Martin Andersen,
Arthur Granerød, Alf Hansen, Øivind Johansen og Nils Fehn. Stående fra venstre: Birger
Aas, Bjørn Nerlie, Per Fimland, Per Hansen, Frank Ødegaard og Harald Gulliksen.iKlPlifål»!!

  '

SAKDGFJOR»

....

NIEUWE MATEX N.V.
TANKINSTALLATIONS

Vlaardingen - Botlek

ROTTERDAM - Westerlaan 10

Tel. 11.01.70 - Telegr. adr.: NIEMATEX

Balaena var som vanlig blant de beste lagene. Tønsberg-guttene nådde finalen hvor
de ble slått av Thorshøvdi.cJtnimat and

Hvalfangemes årlige fotball-turnering ble denne sesong MINIMUM 2 KAMPER
AMSTERDAMSCH TANKOPSLAGBERIJF cOegetable avviklet efter et nytt system. I stedet for å arrangere turner

ingen som ren cup, benyttet man denne gang en kombinasjon
av serie og cup, efter mønster av VM-turneringene. De del
tagende lag ble inndelt i 4 puljer efter loddtrekning. Lagene i
hver pulje spilte så alle mot alle, slik at hvert lag fikk en hjem
me- og en utekamp. Disse kampene ble spilt som serie, lagene
fikk med andre ord 2 poeng for vunnet, 1 poeng for uavgjort og
0 poeng for tapt kamp. På denne måte fant man frem til de nre
puljevinnere, hvorved de fire semifinalister automatisk var
kåret.

Da undertegnede fikk i opp
drag å forsøke å finne frem til
et nytt system som fotball
turneringen kunne avvikles ef
ter, hadde jeg derfor først og
fremst for øye å komme der
hen at hvert av lagene måtte
få minimum to obligatoriske
kamper pr. sesong. Derved
mente jeg at interessen blant
de mindre gode lag som
tross alt er i flertall ville få
en virkningsfull stimulans. På
den annen side måtte det to
tale kampantall ikke være ve
sentlig større enn efter den
rene cup-ordning som hittil
var praktisert. Ikke bare de
økonomiske forhold, men også
hensynet til det begrensede
tidsrom hvalfangernés fotball
sesong kan strekke seg over,
tilsa dette.

«AMATEX»N.V. ØIU and %ate
AMSTERDAM De Reuterkade 120

SPECIALITYiTel. 42 212 - Telegr. adr.:' TANKSTORAGE
Storage ofi

WHALEOIL
SPERMOIL- and
FISHOILS.

Kommet så langt, gikk man
over til ren cup. De to lag
som tapte i semifinalen, var
altså definitivt utslått, mens de
to vinnende lag var klare for
sluttoppgjøret som også ble
spilt som ren cup.

ne fremdeles har sin store ek
sistensberettigelse, men like
enige var man om at hval-cu
pen i sin tradisjonelle skik
kelse ikke riktig dekket det
tilsiktede behov. Først og
fremst ble det hevdet og
med den største rett at det
var et stort draw-back ved
hvalcupen at halvparten av de
deltagende lag ble kuttet ut
allerede i første runde og så
ledes fikk anledning til å spil
le bare en eneste obligatorisk
kamp på hele sesongen.

HANSAMATEX
Køhn & Kuyper K.G

HAMBURG - Domstrasse 9.

Ttl. 33.11.71 - Telegr.adr.: HANSAMATEX« Gjennom mange år var det
fra mange hold —: ja, vi kan
vel trygt si de fleste hold
uttrykt ønske om en omleg
ning av hval-cupen. Det her
sket ful! enighet om at en fot
ball-turnering for hvalfanger-

Så kom jeg altså frem til det
KOMBINASJONS-

SYSTEM
som jeg har nevnt innled-

En situasjon fra kampen mellom Thorshøvdi og Ross, som endte o—o.0—0. Det er Thors»
høvdis dyktige keeper, Alf Hansen, som fanger ballen. * *

Suifana Tfl i l»jff
wMißiffllPi^M^^

MERCER, BACH & HICKSON, LIMITED,

CAPE TOWN

Telegramadresse: P.0.80x 587. 71. Dock Road. Telefon:
«BINNACLE» 2-3571/4

SKIPSHANDLERE

Eget transittlager. Riggere. Seilmakere. Vin og Spirituosa. En Gros.
Admiralitetskarter. «International» Bunnstoff og Skipsmaling.

Leverandorer til de viktigste linjerederier og de fleste hvalfangstekspedisjoner, sa som:
The Union Castle Steamship Co. (Ltd. A/S Thor Dahl

. Ellerman & Bucknall S. S. Co. Ltd. - Anders Jahre
American South African Line Johan Rasmussen & Co.
Rederiaktiebolaget Transatlantic Melsom & Melsom
Clan Line Ltd. Svend Foyn Bruun
Shaw Savill Lines Bugge & Krogh-Hansen

Agenter i Norge:

EIVIND ANDERSEN & CO., SANDEFJORD
Telegramadresse: «Eivind». Telefon 66 750 (Sentralbord).
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ningsvis, og som altså årets
turnering ble avviklet efter.
Styret i Hvalfangernes Idretts
krets, med formannen Olav
Andresen i spissen, gikk inn
ibr det nye system. Før års
møtet ble mitt forslag grundig
drøftet på et kombinert styre
og oppmannsmøte, som styret
fornuftig nok hadde sammen
kalt til. Her ble det enstem
mig vedtatt å bifalle mitt for
slag, som også ble enstemmig
godkjent på det efterfølgende
årsmøte. Det ble hele tiden
presisert at det var ment som
en forsøksordning.

HVILKET INNTRYKK,
hvilke erfaringer sitter vi
så igjen med efterat årets
hvalfangerturnering vel er
gjennomført? At det nye
spillesystem fullt ut kan
måle seg med den tidligere
rene hval-cup, synes det å
herske full enighet om. Men
vi kan vel like godt først
som sist innrømme at det
nye system likevel har sine
svakheter såmen store
svakheter, vil sikkert en
kelte hevde. Het gjelder alt
så nu å eliminere disse
svakheter i så stor grad som
overhodet mulig, slik at vi
kan få et system som vil til
fredsstille alle krav så langt
det er råd.

4 PULJER
De deltagende lag 11 i

tallet iår ble altså delt
i 4 puljer, slik at det ble
henheldsvis 3, 3, 3 ag 2 lag
i hver pulje. Den største
svakheten ved det nye sy
stem ligger nettopp deri at
med 4 puljer ble det for få
lag i hver pulje. Derved
oppsto den kalamitet at når
et lag tapte sin første kamp,
var det praktisk talt ute av
dansen, fordi det på grunn
av det lave kampantall ba
re hadde små muligheter til
å ta igjen de tapte poeng.

Vi fikk også den åpenbåre
svakhet at når et lag vant
sine to første kamper, ble
den tredje og siste kamp 5
puljen aldeles uten betyd
ning, og interessen for den
ne kamp var således lik
null. Det tredje lag, som
hadde forspilt sine chans,er
til å bli puljevinner, kunne
også i siste kamp faktisk
bestemme hvilket av de to
andre som skulle vinne pul
jen. Alt dette inntraff i
årets turnering!

Dette bildet er hentet fra oppgjøret mellom Ross og Kosmos IV. Firer'ns. keeper, Hans
Hansen, får ikke tak i ballen men mål ble det ikke, denne gang.

Thorshammer kjempe*; seg frein til semifinalen, men tapte her for Balaena.

Seiv om vi altså kan være
enige om at det nye system
innebar flere fordeler sam
menlignet med den tidligere
hvall-cup, har systemet så
pass klare svakheter at en om
legning og videre utbygging
bør foretas hvis man altså
ikke velger å gå tilbake til ren
hval-cup igjen.

Grytviken greide -å sikre seg semifinaleplass, men der ble det tap for Thorshøvdi

sies. er ingen av dem særlig
farbare, fordi det er så mange
nødvendige hensyn å ta. Skal
seriesystemet beholdes som

DET KAN VÆRE FLERE
, VEIER

å slå inn på, men når sant skalKosmos IVs lag som (til en forandring) ikke nådde til topps iår.

HE BRITISH MEXICAN PETROLEUM CO. LIMITED
16. CHARLES II STREET, HAYMARKET, LONDON S.W.I. ENGLAND

PEROLIN
tilsetningsstoff for diesel-

og tungolje.
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ANDERS ANDERSEN

Stensalleen 2 Tonsberg
Telefon 13 189 - Andersen privat: 24 237.

Vikling og reparasjon av dynamoer

og motorer for skips- og hvalflaten

Bilelektrisk spesialverksted
Servicestasjon for AUTO-LITE - DELCO-BBMY - BOSCH - LUGAS

GARANTERT ARBEIDE HURTIG LEVERING

J. &R. WILSON & CO. (LONDON) LTD.

INTERNATIONAL TELEX 28700.

London House, New London Street, LONDON, E. C. 3.

Ship Stores at all Ports of the World

including ANACORTES

Telephone: ROYAL 1381/3. Telegrams: Aspirant, Fen, London.

For god proviant og godt utstyr benyttes heist

ANKERRUI, 12

Telegr.adr.: Telex Centralbord
TrTANSUPLI Antw* 3 481 33 59 66

INNHENT ANBUD FOR LEVERANSE AV KJOTT
STORRE PARTIER



Hvalfangstnnmmer 1959.
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KAN BERGE DEM

CHR. HOLTERMANN ØKONOMISK

Telephone: 42 68 60 P. O. Box: 302
Telegrams: LABORITAS Telex: 1,216

OSLO

Broker specializing in:

WHALE OIL
SPERM WHALE OIL
WHALE LIVER OIL
WHALE MEAL

HERRING OIL
SEAL OIL
PESHOTLS /
FISH J\fIEAL

MEMBER OF THE LONDON OIL AND TALLOW
TRADES ASSOCIATON

Agentur:
STØKKEN & STENSETH

Tlf. centralbord 66 295,

Foran det 12. pelagiske
deiser og startkontingenter.

Så er det bare for oss å håpe
at dere får en vellykket sesong
hvor vær- og fangstforholdene
blir de beste.

La oss i bridgeredaksjonen
også ønske dere-vel møtt på
Farris Bad neste år til en ny
hyggelig kamp om det pelagiske
mesterskap i bridge.

sementblandemaskin for hand

Norhval. kraft som blander ferdig på 20
sekunder, mens normal blan
tingstid er 5—6 minutter.
Blanderen som Johansen har
konstruert er dessuten for
holdsvis lett, den veier bare 85
kilo. En vanlig sementblander
veier 240 kilo uten motor.

mesterskap bridge
Jacob Kristiansen og Gunnar Strand

i striden om vandrepokalene

leder
Hvalfanger

i Brunlanes tar
patent på sement

blandemaskin
for handkraft

Georg Johansen har vært på
hvalfangst i flere sesonger,
men om somraeren har han
drevet med sementstøping. I
fjor tok han patent på en blan
demaskin med x/2 hk. motor, og
i år har han tatt tilleggspatent
på en blander uten motor.

lår får ekspedisj onene med
seg innbydelser til det 12. pela
giske mesterskap i bridge.

Det er nesten utrolig hvordan
interessen for dette arrange
mentet holder seg.

Når vi tenker på at det er en
såkalt «lukket» turnering er det
veldig oppmuntrende at man
hvert eneste år kan samle over
120 deltagere. Vi skal huske på
at det bare er aktive hvalfan
gere som får anledning til å
delta.

I de senere årene satses det
nok mere og mere på selve kon
kurransen. Fra den første tur
nering ombord, og inntil de er
hjemme igjen er det hvalfan
gernes bridgeturnering som
spøker i bevisstheten.

Det trenes virkelig energisk
ombord i hver ekspedisjon, og
flere velferdskomitéer har so
gar henvendt seg til oss for å
få de samme slipper etc, som vi
bruker under hvalfangerturne
ringen med seg ut. Det er selv
følgelig en fordel å være dus
med materiellet når man setter
seg til kamp om et pelagisk
mesterskap i bridge.

Det er flere firmaer som er
interessert i maskinen, og det
er mulig at det blir startet en
egen bedrift for fremstillingen.

Hvalfanger Georg Johansen
i Brunlanes har konstruert en

Man kan spørre seg seiv hva
grunnen kan være til denne
enestående interesse.

Slik turneringen har utviklet
seg er det vel i første rekke
bridgen som konkurransesport
som er blitt det samlende
midtpunkt.

I de første årene var det nok
helst fest "og moro som trakk.
Slik er det heldigvis for niange
fremdeles. •

Når karene vel får installert
seg ombord vil innbydelser og
resultatlister bli nøye studert og
kommentert.

La oss derfor også denne gang
gjengi alle tialigere mestere:

1949: Arne Jacobsen/Andreas Kihle, «Southerri Venturer»
1950: Arne Eriksen/Kristian Johansen, «Norhval»
1951: Oskar Nilsen/Hans Skovly, «Southern Harvester»
1952: Karl J. Kristoffersen/Nils Nordmannbo, «Norhval»
1953: Ove Kalleberg/Odd Kopstad, «Pelagos»
1954: Trygve Backman/Jostein Manger, «Southern Harvester»
1955: Gunnar Flåten/Arne Buen, Leith Harbour
1956: Arne Larsen/Jacob Kristiansen, «Kosmos IV»
1957: Werner Andersen/Arthur S. Pettersen, Grytviken
1958: Jacob Kristiansen/Gunnar Strand, «Kosmos IV»/«Thors

høvdi»
1959: Gunner Mikkelsen/Kristian Johansen, «Norhval»

Sir James Clark Ross greide iår ikke å kvalifisere seg for finalen.

kvalifiserings-form, har man
vel bare den mulighet å dele
lagene inn i kun 2 puljer (iår
altså henholdsvis 6 og- 5 lag),!
der lagene i hver pulje spiller
alle mot alle i enkelt serie, og
puljeyinnerne blir finalister
direkte. Men denne ordning
medfører så mange kamper at
den nok ikke lar seg gjennom
føre.

ne oppgjør som vil heve både
den sportslige og den jpubli
kumsmessige interesse. For
slaget er kanskje ikke så bort
i veggene som det først kan
høres?

Pulje IV.
Balaena, Southern Harves

ter.

Da de innledende seriekam
per var ferdigspilt, hadde de
fire tabeller dette utseende:

Ellers tviler vi ikke på at
problemene vil bli drøftet
blant de interesserte i løpet av
kommende sesong på feltet. Og
på årsmøtet til våren. Kan
skje vil en eller annen ha fun
net et Columbi egg til den tid!

Pulje I.
Thorshøvdi 2 110 2—o 3
Ross 2 110 2—l 3
Kosmos IV 2 0 0 2 I—4 0

ET FORSLAG
vi har hatt i tankene, går ut
på følgende: Det spilles inn
ledningsvis ren cup som tid
ligere. Når de 4' semifinalister
således er kåret, spiller to og to
av disse en hjemme- og en
utekamp mot hverandre efter
seriesystemet og, kvalifiserer
seg poengmessig til finalen.

Pulje 11. De fleste av disse vinnerne vil
nok starte påny, mens en haug
av de andre vil ta mål av seg til
sitt første pelagiske mesterskap.

Også under den kommende
hvalfangerturnering vil premi
ene bli holdt i sølv. Det er ikke
mange bridgeturneringer som
har maktet å holde på med det,
men det er en egen stemning
over et premiebord hvor det
blinker i det edle metall.

Efter de første to årene er det
J. Kristiansen og Gunnar
Strand som leder. De er dog tett
fulgt av karer som Arne Larsen,
A. Eriksen, E. Eliassen, Kristi
an Johansen og Gunner Mikkel
sen.

Grytviken 22 0 0 10—1 4
Pelagos 20 0 1 I—s 0
Kosmos II 10 0 1 o—s 0

(Pelagos—Kosmos 111 ikke
spilt).

La oss så til slutt, for or
dens skyld, resymere hva som
hendte i

hvalserie/cupen 1959. Når vi skal sende en liten av
skjedshilsen til våre venner om
bord i de forskjellige kokerier,
vil vi gjerne sende en ekstrahil
sen til alle som påtår seg bry
deriet for oss arrangører om
bord i hvert kokeri. F. eks. ved
å få innbydeiser gjort kjent
ombord, og ved å samle påmel-

Efter loddtrekning fikk de 4
puljer denne sammensetning:

Pulje 111.
Thorshammer 2 2 0 0 5—2 4
Norhval 2 10 1 5—2 2
Thorshavet 2 0 0 2 I—7 0

Hvis de 4 semifinalistene heter
A-B-C-D, spiller, efter lodd
trekning, A-B og B-A, og altså
C-D og D-C. De to lag som der
etter er klar for finalen, av
gjør mesterskapet ved ren
cup-finale. Dette systemet blir
altså en blanding av cup, serie
og cup i nevnte rekkefølge.
Styrken ved dette forslag er at
man får 4 semifinale-kamper
istedet for 2. Her må man reg
ne med fire spennende og jev-

Pulje I.
Thorshøvdi, Sir James Clark

Ross, Kosmos IV.

La oss heller ikke glemme de
flotte vandrepokalene som er
oppsatt av «Abraham Larsen».
Det skal spilles om dem i 5 år.

Pulje IV.
Balaena 2 2 0 0 12—1 4
St. Harvester 2 0 0 2 I—l 2 0

Pulje 11.
Kosmos 111, Grytviken, Pe

lagos.

Puljevinnerne, og dermed se
mifinalistene, kom altså til å
hete Balaena, Grytviken,
Thorshammer og Thorshøvdi,
og slik gikk det i semifinale-
ne:

Pulje 111.
Norhval, Thorshavet, Thors

hammer.

Thorshøvdi—Grytviken 4—o
Balaena—Thorshammer 5—2
Sandefjord og Tønsberg, re

presentert ved henholdsvis Ba
laena og Thorshøvdi, var altså
klare for finalen som endte
med at Thorshøvdi vant 2—l,
efter ekstraomganger. Dette
var første gang Thorshøvdi
spilte en hvalcup-finale, og det
er ikke for sterkt sagt at de
vant et meget populært mes
terskap. Hvem ville vel ha tip
pet «høvdi» som vinner ved
turneringens begynnelse?
Thorshøvdis triumf bør være
en påminnelse og en oppmun
tring for alle bare innsatsen
og viljen er tilstede, kan de
beste resultater oppnåes.

PER KOKVOLD

Jacob Kjønnerød Kristiansen og
sen i striden om de flotte «Abraham Larsen»-pokalene som det

skal spilles om i fem år.
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MOORE-McCORMACK

LINES

American Scantic Line

Regelmessige seilinger mellom U. S. A.s

havner og Norge og vice versa.

Moderne skip, gj ennornsnittsfart 17 y 2 knop,
übstyrt med tanker for transport av o.lje,

 sam't fryse- og kjoierum.

Agenter i Sandefjord:

STOKKEN & STENSETH

Telefon centralbord 66 295
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AKSJESELSKAPET

INTERA
TLF.461950 OSLO POSTB.«6O

Vrachtkantoorn.v

Represe ntat i v e for Norway
M. J. ten BOUWHUYS,
OSLO

Postiboks 4645

Telephone 37 14 79

SHIP AGENTS AND OWNERS

 

CHARTERING AND FORWARDING

 

Sworn weighing and sampling

Rotterdam

3. Aert van Nesstraat,
P.0.8. 18
TELEGRAM: «ALVRACHT».
TELEPHONES: 1144 00*
TELEX: 21438

NORENBERG & CO. Ak - Oslo

MARGARINFABRIKK

Sentralhord 68 34 20

Leverandfir av den anerkjente

LAILA SKIPSMARGARIN

Leveres i 3 spesialtyper for trope, tempererte

og kolde farvann


